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VOORWOORD

Op 19 juni 2020 keurde de Vlaamse regering een decreet goed, waarin werd bepaald dat SYNTRA

Vlaanderen op 31 december 2020 ophield te bestaan. SYNTRA Vlaanderen was het agentschap van

de Vlaamse overheid dat tot nu de regie voerde over de vorming van jongeren en volwassenen in de

leertijd en de ondernemerschapstrajecten in het kader van meer en sterker ondernemen in

Vlaanderen.

De bevoegdheden van SYNTRA Vlaanderen werden toegewezen aan 3 entiteiten: 

● De ondernemerschapstrajecten werden toegewezen aan het Agentschap Innoveren en

Ondernemen (VLAIO)

● DWSE zou voortaan instaan voor de werkplekregie van van Duaal Leren

● VDAB voegde de leertijd toe aan zijn bevoegdheden

VDAB neemt in het kader van de leertijd de regierol van SYNTRA Vlaanderen vanaf 01/01/2021 over.

De uitvoering van de leertijd (organisatie, screening, opvolging en begeleiding van de leerlingen,

contacten met ondernemers,...) blijft ook na die datum behouden bij de SYNTRA vzw.'s. De 5 SYNTRA

vzw's - verspreid over Vlaanderen - zullen deze maatregel als actor en partner van VDAB vorm geven.

Vanuit de regierol zal VDAB, samen met Inspectie Onderwijs en de Vlaamse Sociale Inspectie, de

kwaliteitsopvolging van de uitvoering van de leertijd opnemen. Hiertoe voorziet VDAB coaching en

ondersteuning, onder meer in de vorm van dit draaiboek. In dit draaiboek is informatie te vinden

omtrent zaken die relevant zijn in functie van de organisatie van de leertijd binnen de Syntra vzw.

Daarnaast beschrijft het draaiboek ook de stappen en registraties die dienen te gebeuren op

leerlingenniveau (en die relevant zijn voor trajectbegeleiders). Het spreekt voor zich dat alle

bepalingen uit de decreten waaraan de leertijd onderhevig is, onverminderd van toepassing zijn.

Deze versie van dit draaiboek is van toepassing op schooljaar 2021-2022.

Meer informatie over leertijd is terug te vinden op de VDAB-website.
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1.LEERTIJD

1.1. Situering

Leertijd is een vorm van werkplekleren voor jongeren die beroepscertificaten en/of een

onderwijskwalificatie willen behalen.

Leertijd is ontstaan uit het vroegere 'leercontract'. Tijdens de leertijd leert een jongere een beroep

bij een werkgever (4 dagen/week) en volgt hij/zij theoretische vorming in een Syntra vzw (1

dag/week).  Een opleidingstraject duurt maximum drie schooljaren. 

De theoretische vorming bestaat op weekbasis uit

● 4 uur algemene vakken en 

● 4 uur beroepsspecifieke vakken.

Er wordt een overeenkomst alternerende opleiding afgesloten tussen Syntra, het bedrijf en de

jongere. VDAB is hierin geen contracterende partij.

Een leertijd-opleidingstraject kan één, twee of drie schooljaren duren. Dit hangt af van de vereiste

jaren om een beroepscertificaat te halen en de vooropleiding van de jongere. De

leertrajectbegeleider van Syntra zorgt voor de inschaling van de leerling  in het traject.

1.2. Doelgroep

Leertijd is er voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Voorwaarde is dat men de eerste graad secundair

onderwijs doorlopen heeft (zoniet is minimumleeftijd 16) en het traject ten laatste kan afronden in

het schooljaar waarin men 25 jaar wordt. Het gaat om jongeren die gemotiveerd zijn om te leren op

een werkplek.

VDAB leidt zelf enkel jongeren ouder dan 18 jaar toe.
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2.  ORGANISATIE VAN DE LEERTIJD BINNEN DE SYNTRA VZW

De leertijd valt onder het Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de

Vlaamse Gemeenschap, laatst gewijzigd door het decreet van 19 juni 2020. Het Besluit van de

Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot regeling van de leertijd (verder: BVR) formuleert de

(nieuwe) taken van VDAB hierin en bepaalt de voorwaarden tot organisatie en subsidieerbaarheid

van de leertijd-cursussen in Syntra.

2.1. Opleidingsaanbod leertijd

De Vlaamse Regering legt de lijst van opleidingen vast, die binnen de leertijd kunnen worden

aangeboden.   Het decreet leren en werken voorziet dat alle bestaande opleidingen door de Vlaamse

Regering zouden gescreend worden op basis van beroepskwalificaties.  Zolang deze screening niet is

gebeurd, geldt het door de Raad van Bestuur vastgelegde programma als referentiekader.

Op basis van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde lijst legt de Raad van Bestuur de

opleidingstrajecten vast, waarvoor een overeenkomst alternerende opleiding in de leertijd kan

worden gesloten.  Daarbij wordt tevens de opbouw, duurtijd en toelatingsvoorwaarden van deze

trajecten bepaald.

Vanaf schooljaar 2021-2022 start de omzetting van het aanbod leren en werken naar duaal leren.

Deze omzetting dient tegelijkertijd met de modernisering van het secundair onderwijs afgerond te

zijn in schooljaar 2025-2026.

De Raad van Bestuur heeft - rekening gehouden met bovenstaande - een aangepaste lijst van

mogelijke opleidingstrajecten met hun duurtijd en toelatingsvoorwaarden goedgekeurd (Bijlage 1).

Voor de algemene vorming dienen de SYNTRA vzw’s zich te baseren op leerplannen, die goedgekeurd

zijn door de Vlaamse Regering.  In het BVR leertijd wordt vastgelegd dat de algemene vorming

georganiseerd wordt in 5 opleidingsjaren, waarvan de eerste 2 samenvallen met de 2de graad, de

volgende 2 met de 1ste 2 jaren van de 3de graad en het laatste jaar met het 3de jaar van de 3de

graad.  De SYNTRA vzw’s hebben er voor gekozen om een bestaand leerplan van het GO voor het

beroepssecundair onderwijs voor de organisatie van de algemene vorming te gebruiken.

Vanaf schooljaar 2021-2022 worden gaandeweg de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs

vanaf de 2de graad ingevoerd.  Hiertoe werd door Raad van Bestuur beslist om vanaf 2021-2022 het

aantal uren algemene vorming per opleidingsjaar uit te breiden. Concreet houdt dit vanaf 2021-2022

een uitbreiding van het urenaantal van het 3de jaar algemene vorming van 152 naar 184 lesuren in.

Rekening houdende met bovenstaande wordt zowel voor de algemene als beroepsgerichte vorming

het mogelijk leertijd-opleidingsaanbod via Coosy aan de SYNTRA vzw’s ter beschikking gesteld.  Dit

opleidingsaanbod omvat alle aktuele gegevens omtrent (de opbouw van) de trajecten en modules

binnen de leertijd.  De SYNTRA vzw’s laden dit opleidingsaanbod in de eigen applicatie in om verdere

administratieve gegevensuitwisseling met VDAB via Coosy te kunnen uitvoeren.
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2.2. Programmatie van het opleidingsaanbod

1. Inleidende bepalingen

Door een wijziging van het decreet leren en werken zijn vanaf het schooljaar 2021-2022 in het stelsel
leren en werken programmatievoorwaarden voor de opleidingen ingevoerd. Daartoe heeft de
Vlaamse Regering voor het schooljaar 2021-2022 de erkende opleidingen leertijd en deeltijds
beroepssecundair onderwijs ingedeeld in 3 categorieën:
- Niet-programmeerbare opleidingen
- Vrij programmeerbare opleidingen
- Programmeerbare opleidingen met toelating van de Vlaamse Regering

Hoewel er in het decreet leren en werken nog steeds sprake is van niet-programmeerbare
opleidingen, blijven er door een wijziging van het uitvoeringsbesluit leren en werken voor de
programmatie van het schooljaar 2022-2023 enkel nog opleidingen over die vrij programmeerbaar
zijn of programmeerbaar mits toelating van de Vlaamse Regering. De categorie
niet-programmeerbare opleidingen omvatte de opleidingen die in het kader van de concordantie
naar duaal leren te schrappen waren. Aangezien deze schrapping wordt gerealiseerd vanaf 1
september 2021 wordt aan deze categorie geen invulling meer gegeven.

Voor de programmatieprocedure van het schooljaar 2022-2023 wordt er een flexibiliteit aan de
dag gelegd door niet enkel te kijken naar 1 oktober van 1 van de 2 onmiddellijk voorafgaande
schooljaren maar ook naar het aanbod van de rest van het schooljaar. Concreet wil dat zeggen dat
een opleiding die een centrum beoogt te organiseren in het schooljaar 2022-2023 moet worden
geprogrammeerd als die opleiding noch in het schooljaar 2020-2021 noch in het schooljaar
2021-2022 met minstens 1 regelmatige leerling werd ingericht. Om te kunnen spreken van
organisatie moet minstens 1 leerling de opleiding effectief hebben opgestart (hetzij in het
centrum, hetzij op de werkplek). Het volstaat dus niet dat alle administratieve formaliteiten
vervuld zijn of dat er wel al een overeenkomst is gesloten maar die nog niet in werking is getreden.
Opgelet: voor de programmatie van het schooljaar 2023-2024 zal opnieuw de referentiedatum van
1 oktober van de 2 voorafgaande schooljaren worden gehanteerd!

Als de programmatie van een opleiding toegestaan is, moet het centrum die opleiding ten laatste op
1 oktober van het daaropvolgend schooljaar organiseren. Eens de organisatie van een opleiding niet
meer onder de definitie van programmatie valt, mag de opleiding heel het jaar door worden
opgestart.

De programmatie van een opleiding houdt geen verbintenis in van het centrum om de opleiding het
daaropvolgend schooljaar effectief aan te bieden. Als het centrum echter in één van de latere
schooljaren alsnog wenst op te starten, dan is een nieuwe programmatiemelding of -aanvraag,
naargelang van het geval, vereist.

Concreet:
− Een opleiding die in het schooljaar 2020-2021 of in het schooljaar 2021-2022 wordt

georganiseerd voor minstens 1 regelmatige leerling, mag in het schooljaar 2022-2023 worden
georganiseerd.

− Een nieuw geprogrammeerde opleiding leertijd start in het schooljaar 2021-2022. In het
schooljaar 2022-2023 mag die opleiding na 1 oktober starten aangezien die opstart geen
programmatie meer is.
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− Als de geprogrammeerde opleiding leertijd niet kan starten in het schooljaar 2021-2022 is er
voor het schooljaar 2022-2023 een nieuwe programmatieaanvraag nodig.

− Als de geprogrammeerde opleiding leertijd kan starten in het schooljaar 2021-2022 maar nadien
tijdens 2 opeenvolgende schooljaren niet kan opstarten, is een nieuwe programmatieaanvraag
nodig.

Programmatie is een subsidiëringsvoorwaarde bovenop de andere subsidievoorwaarden bepaald in
het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”. Het is
geen erkenningsvoorwaarde.

Anders dan in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het stelsel duaal leren, zijn er geen
personeelsonderhandelingen verplicht voor de programmatie van opleidingen leertijd.

In het voltijds secundair onderwijs (waaronder het duaal leren) wordt de programmatie per
vestigingsplaats bekeken. Dat is niet het geval in het stelsel leren en werken.  De programmatie van
de opleidingen leertijd wordt op centrumniveau bekeken.

2. Vrij programmeerbare opleidingen en programmeerbare opleidingen mits toelating van de
Vlaamse Regering

De programmeerbare opleidingen leertijd zijn ingedeeld in 28 genummerde clusters van inhoudelijk
verwante opleidingen en een extra cluster, nummer 29, met resterende niet-verwante opleidingen.
De opleidingen van cluster 29 zijn alleen programmeerbaar mits toelating van de Vlaamse Regering.
De opleidingen van cluster 1 tot en met 28 zijn naargelang het geval vrij programmeerbaar of
programmeerbaar mits toelating van de Vlaamse Regering.

2.1. Vrij programmeerbare opleidingen

De opleidingen van clusters 1 tot en met 28 (zie bijlage 1) zijn voor het schooljaar 2022-2023 vrij
programmeerbaar als het centrum uit diezelfde cluster waartoe die opleiding behoort, al een of
meer andere opleidingen organiseert in het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022.
Bv. Een centrum organiseert in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 uit de cluster Tweewielers
alleen de opleiding fietsmecanicien. Het centrum kan tijdens het schooljaar 2022-2023 ook de
opleidingen bromfietsmecanicien en motormecanicien aanbieden mits dit ten laatste op 1 april 2022
te melden.

Procedure
Vrij programmeerbare opleidingen moeten ten laatste op 1 april van het voorafgaande schooljaar
worden gemeld. Hiervan kan niet worden afgeweken.

De melding gebeurt bij de VDAB met het modelformulier dat bij deze richtljnen is gevoegd.

2.2 Opleidingen programmeerbaar met toelating van de Vlaamse Regering

Een opleiding is programmeerbaar mits goedkeuring door de Vlaamse Regering:
1° als de opleiding behoort tot cluster nummer 29 (zie bijlage 1);
2° als het centrum uit dezelfde cluster van reeks 1 tot en met 28 waartoe die opleiding behoort, nog
geen andere opleidingen organiseert tjdens het schooljaar 2020-2021 of het schooljaar 2021-2022.
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Bv een centrum organiseert noch in het schooljaar 2020-2021 noch in het schooljaar 2021-2022 een
opleiding uit de cluster Tweewielers; als het centrum in het schooljaar 2022-2023 een of meerdere
opleidingen uit de cluster Tweewielers wil aanbieden, moet het hiervoor een programmatieaanvraag
indienen.

Procedure

De programmatie wordt aangevraagd uiterlijk 30 november van het voorafgaand schooljaar. Bij
overschrijding van de indieningsdatum is de programmatieaanvraag niet ontvankelijk. VDAB kan
hierop geen afwijking toestaan.
Voor de programmaties van het schooljaar 2022-2023 gebeurt de aanvraag (per e-mail) door middel
van het modelformulier dat als bijlage bij deze richtlijnen is gevoegd.

De aanvraag moet worden gemotiveerd en houdt in elk geval rekening met alle volgende
gezamenlijke criteria:
1) de eventuele beperkingen of voorwaarden (zoals frequentie, geografische inplanting ……) die
vanuit macrodoelmatigheid aan het aanbod van de opleiding zijn gekoppeld;
2) de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften voor het aanbod van secundair onderwijs in de
onderwijszone in kwestie met het oog op vervolgonderwijs of toetreding tot de arbeidsmarkt;
3) de keuzevrijheid van ouders en leerlingen;
4) de studiecontinuïteit van leerlingen binnen de aanbieder of binnen de scholengemeenschap;
5) de getroffen voorbereidingen op het vlak van materiële infrastructuur en leermiddelen die
voldoende en gepast zijn met het oog op de te verwerven competenties van de geprogrammeerde
opleiding;
6) de aantoonbare samenwerkingsmogelijkheden met lokale arbeidsmarktactoren en de
bedrijfswereld;
7) de afspraken die met andere lokale onderwijsinrichters, binnen en buiten de scholengemeenschap
in kwestie, zijn gemaakt over een rationeel en transparant studieaanbod;
8) de afstemming binnen het overlegforum waaronder het centrum, als aanbieder, ressorteert (in
bijlage 2 zijn de contactpersonen opgenomen van de verschillende overlegfora).
Dat zijn dezelfde criteria die gelden voor de programmatie van de duale structuuronderdelen (cfr. de
criteria 1° tot en met 8°, vermeld in artikel 357/8 van de Codex Secundair Onderwijs).
Om criterium 8 te kunnen beoordelen, moet in het aanvraagdossier een bewijs van de afstemming
binnen het overlegforum worden opgenomen!

De programmatieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan:
1) de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR);
2) de onderwijsinspectie;
3) de raad van bestuur van de VDAB.

Deze adviezen moeten toelaten de onderwijskundige, arbeidsmarktgerichte én juridische aspecten
van het programmatiedossier nader in kaart te brengen.

Met kennisname van de adviezen en rekening houdend met alle bovenstaande criteria neemt de
Vlaamse Regering uiterlijk 31 maart van het voorafgaand schooljaar een beslissing. Als de Vlaamse
Regering geen beslissing heeft genomen op 31 maart van het voorafgaande schooljaar is de
programmatie van rechtswege goedgekeurd.
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2.3. Jaarplannen

(Tekst gebaseerd op nota RVB 20220330)

Het BVR  tot regeling van de leertijd bepaalt dat cursussen algemene en beroepsgerichte vorming,
alsook aanvullende taalcursussen, pas kunnen gesubsidieerd worden, indien ze opgenomen zijn in
een door de Raad van Bestuur van VDAB goedgekeurd jaarplan (art. 13 en 15).  Het jaarplan moet
voldoen aan de vereisten en procedure, vastgelegd door de Raad van Bestuur (art. 16).

Tijdens de vergadering van 31 maart 2021 legde de Raad van Bestuur de voorwaarden in verband
met het jaarplan van de SYNTRA vzw voor schooljaar 2021-2022 vast :

● De SYNTRA vzw’s dienen uiterlijk tegen 15 mei 2021 een initieel jaarplan 2021-2022 in; ten
laatste 15 april 2022 dient een aanvullend jaarplan ingediend te worden voor cursussen, die
niet waren opgenomen in het initieel jaarplan én worden georganiseerd omwille van
laattijdige instap van een leerling.

● Voor het kwantitatieve jaarplan gebeurt dit - zoals de voorbije jaren - via hun (traject- en
module-)aanvragen per lesplaats in Coosy, waaruit de rapportering van het initieel jaarplan
per SYNTRA vzw kan getrokken worden.

● Voor het kwalitatieve jaarplan wordt de toelating gegeven om opnieuw een beperktere
versie in te dienen; hierbij dient alleszins kort ingegaan op volgende elementen:

○ toetsing van de geplande leertijd-opleidingen aan OD 1.1. uit JOP 2021 VDAB (een
vraag- en toekomstgericht opleidingsaanbod garanderen voor iedereen), met
aandacht voor de inkanteling in duaal leren;

○ toetsing van de geplande leertijd-opleidingen aan de eigen strategische visie, zoals
ingediend bij VLAIO, met aandacht voor de inkanteling in duaal leren;

○ geplande initiatieven op vlak van cursistenbegeleiding en -opvolging;
○ geplande initiatieven op vlak van verbeterplan leertijd;
○ geplande investeringen in uitrusting, gebouwen,... .

● In principe wordt van elke SYNTRA vzw een eigen jaarplan verwacht; indien gewenst, mag
gekozen worden voor een gezamenlijk document; alleszins dienen specifieke elementen per
SYNTRA vzw ook bij een gezamenlijk document duidelijk te zijn.

De RVB keurde tijdens de vergadering van 16 februari 2022 het Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP)
voor 2022 goed.  Leertijd wordt daarbij opnieuw gevat onder het beleidsveld Competenties.  Expliciet
wordt daarbij verwezen naar de inkanteling van de leertijd in het duaal leren, waartoe de Vlaamse
Regering heeft beslist.  Hierdoor zal de huidige leertijd op middellange termijn uitdoven.  In het JOP
wordt de bezorgdheid geuit dat de uitdovende  leertijd organiseerbaar zou blijven zonder grote
gevolgen voor de leerlingen in de leertijd.

Waar voor schooljaar 2021-2022 de impact van de inkanteling van leren en werken nog eerder
beperkt was, worden er vanaf schooljaar 2022-2023 heel wat meer opleidingen geïmpacteerd. Dit zal
zich dan ook laten gevoelen in de organisatie van de leertijd binnen de SYNTRA vzw.  Bijkomend
hebben de meeste SYNTRA vzw aangegeven het duaal leren versneld te willen uitrollen.
Vorig jaar hebben de SYNTRA vzw in hun kwalitatief jaarplan de uitfasering van de leertijd richting
duaal leren nog niet uitgebreid aan bod gebracht (wellicht omwille van het gering aantal
geïmpacteerde opleidingen).  Voorgesteld wordt om voor dit jaar in het jaarplan wel extra aandacht
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te vragen voor de organisatie van de leertijd  in het kader van de  (al dan niet versnelde) inkanteling
ervan in duaal leren.

Omgekeerd hebben de SYNTRA  vzw in het kwalitatieve jaarplan van vorig jaar zeer uitgebreid
aandacht besteed aan de cursistenbegeleiding en -opvolging, en aan de acties m.b.t. de
verbeterplannen leertijd.  Voorgesteld wordt om deze luiken voor het komende kwalitatief jaarplan
beperkt te houden en enkel nieuwe initiatieven of wijzigingen aan de werking te belichten.

Gelet op
● de werking met het jaarplan voor schooljaar 2021-2022 ;
● de omzettingskalender van de Vlaamse Regering van de opleidingen leren en werken naar

duaal leren, die op de voor 2022-2023 te organiseren leertijd-opleidingen een zwaardere
impact heeft dan voor schooljaar 2021-2022 het geval was ;

heeft  de Raad van Bestuur volgende beslissingen genomen :
● De SYNTRA vzw’s dienen uiterlijk tegen 15 mei 2022 een initieel jaarplan 2022-2023 in; ten

laatste 15 april 2023 dient een aanvullend jaarplan ingediend te worden voor cursussen, die
niet waren opgenomen in het initieel jaarplan én worden georganiseerd omwille van
laattijdige instap van een leerling.

● Voor het kwantitatieve jaarplan gebeurt dit - zoals de voorbije jaren - via hun (traject- en
module-)aanvragen per lesplaats in Coosy, waaruit de rapportering van het initieel jaarplan
per SYNTRA vzw kan getrokken worden.

● Voor het kwalitatieve jaarplan wordt de toelating gegeven om opnieuw een beperktere
versie in te dienen; hierbij dient alleszins kort ingegaan op volgende elementen:

○ toetsing van de geplande leertijd-opleidingen aan OD 1.1. uit JOP 2022 VDAB (een
vraag- en toekomstgericht opleidingsaanbod garanderen voor iedereen), met ruime
aandacht voor de inkanteling in duaal leren, in het bijzonder voor de
organiseerbaarheid van de leertijd zonder grote gevolgen voor de leerlingen in de
leertijd;

○ geplande nieuwe  initiatieven of wijzigingen aan de werking op vlak van
cursistenbegeleiding en -opvolging;

○ geplande nieuwe  initiatieven of wijzigingen aan de werking op vlak van verbeterplan
leertijd;

○ geplande investeringen in uitrusting, gebouwen,... .
● In principe wordt van elke SYNTRA vzw een eigen jaarplan verwacht; indien gewenst, mag

gekozen worden voor een gezamenlijk document; alleszins dienen specifieke elementen per
SYNTRA vzw ook bij een gezamenlijk document duidelijk te zijn.

2.4. Organisatie van de theoretische vorming

2.4.1. Organisatie van de cursussen algemene en beroepsgerichte vorming

Leertijd omvat een component werkplekleren (via een praktijkopleiding in de onderneming) en een

component leren (theoretische vorming in de Syntra vzw). De theoretische vorming bestaat uit

algemene en beroepsgerichte vorming. De beroepsgerichte vorming dient onlosmakelijk aan te

sluiten bij de praktijkopleiding in het beroep, waarvoor de overeenkomst alternerende opleiding is

gesloten.

Naast de ‘gewone’ cursussen algemene en beroepsgerichte vorming kunnen ook aanvullende

taalcursussen (voor verwerving van een basiskennis Nederlands door anderstaligen) en
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bijwerkingscursussen (voor leerlingen met leerachterstanden voor algemene en/of beroepsgerichte

vorming of leerlingen met een latere instap) worden georganiseerd.

De SYNTRA vzw’s werken, elk vanuit hun bevoegdheid, voor de begeleiding van de ingeschreven

leerlingen samen met één of meerdere CLB’s. Voor de invulling van de cursussen kunnen tevens

samenwerkingsovereenkomsten gesloten worden met andere aanbieders (andere SYNTRA vzw,

CDO,...)

De theoretische vorming dient volgens het Decreet L&W in een schooljaar te worden aangeboden

gedurende ten minste 30 lesweken, met minimaal 8 wekelijkse lesuren, waarbij minimaal 4 uren

algemene en minimaal 4 uren beroepsgerichte vorming. In uitzonderlijke gevallen is de organisatie

volgens een ander ritme toegestaan. Het BVR LT voorziet bijkomend een gelijkmatige spreiding over

tenminste 8 maanden met start uiterlijk op 01/10. Een lesuur heeft een effectieve duurtijd van 50

minuten.

De cursussen van de theoretische vorming worden mondeling aangeboden. Op vraag van het

centrum kan de Raad van Bestuur een afwijking hierop toestaan.

Voor de cursussen algemene en beroepsgerichte vorming mogen geen directe of indirecte

inschrijvingsgelden worden gevraagd. Mogelijke financiële bijdragen, die door het centrum gevraagd

worden, dienen (inclusief mogelijke afwijkingen) opgenomen te worden in het centrumreglement.

Het centrumreglement dient door de Raad van Bestuur van het centrum goedgekeurd te worden.

Procedure cursusaanvragen :

Op basis van de goedgekeurde jaarplannen en rekening houdend met de voorwaarden hierboven,

vervolledigen de SYNTRA vzw’s hun cursusaanvragen voor het komende schooljaar (toevoeging data,

lesmomenten, lesgever,...). Deze aanvullingen worden tijdig doorgestuurd naar Coosy. Coosy

voorziet automatisch een aantal controles (zowel voor aanvang als na afloop) op tijdigheid,

volledigheid,... op basis daarvan een cursus al dan niet erkend wordt. Door VDAB kunnen manuele

aanpassingen op de automatisch berekende (niet-)erkenningsbeslissingen gebeuren.

2.4.2. Toelating tot de theoretische vorming

Het BVR tot regeling van de leertijd bepaalt welke leerlingen kunnen toegelaten tot de cursussen van

de theoretische vorming van de leertijd.  Het is de verantwoordelijkheid van de Syntra vzw’s, die deze

cursussen organiseren, om de leerlingen in te schrijven in de passende cursus.

Het BVR LT bepaalt in welke gevallen leerlingen, die principieel kunnen toegelaten worden tot de

leertijd, de cursussen theoretische vorming kunnen volgen.  Het betreft hier :

● leerlingen, die een overeenkomst alternerende opleiding (gesloten via een Syntra vzw) of

deeltijdse arbeidsovereenkomst (voor deze laatste in sociale maribel-sectoren) hebben;

● leerlingen, die onder de afwijkingsregeling op de voltijdse leerplicht van het decreet leren en

werken vallen volgens de voorwaarden, zoals hierboven geschetst;

● leerlingen in een periode van screening (cfr. Artikel 62 van het decreet) ; deze screening

beslaat maximaal een periode van 14 dagen na inschrijving van de leerling ; tijdens deze
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periode wordt de leerling toegelaten tot de lessen ; indien na de screening de leerling niet

geschikt wordt bevonden voor arbeidsdeelname, dient de leerling evenwel uitgeschreven te

worden (waardoor de toelating om de lessen te volgen natuurlijk vervalt).

Leerlingen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, kunnen zich heel het schooljaar door

inschrijven in de leertijd. Leerlingen kunnen bovendien binnen de leertijd in de loop van het

schooljaar van beroep veranderen.

Voor leerlingen, die na 1 oktober inschrijven, wordt het traject op maat aangepast, zodat ze alle

leerinhouden van het hele schooljaar (en de daaraan verbonden evaluaties), in de loop van het

schooljaar kunnen doormaken.

Voor leerlingen, die laat op het schooljaar (na 15 april) nog wensen in te stappen in de leertijd of nog

een beroepsverandering beogen, geldt echter een bijzondere regeling :

● Leerlingen die na 15 april van het lopende schooljaar instappen in de leertijd moeten

onmiddellijk bij de instap aan de trajectbegeleider schriftelijke bewijsstukken bezorgen die

aantonen wat zij in het lopende schooljaar hebben gevolgd en welke resultaten ze hebben

behaald. Op basis van deze bewijsstukken beslist de klassenraad of de leerling nog

toegelaten wordt tot de lessen en eindevaluatie algemene en/of beroepsgerichte vorming.

Leerlingen die na 15 april zijn ingestapt en niet meer werden toegelaten tot de lessen,

krijgen voor dat schooljaar geen beoordeling.

● Leerlingen die van beroep veranderen tussen 15 april en 30 juni van het lopende schooljaar

blijven de cursus beroepsgerichte vorming van hun vorig beroep volgen en worden hiervoor

geëvalueerd.

Rekening houdende met bovenstaande, schrijven de SYNTRA vzw’s de leerlingen voor de passende

cursussen algemene en beroepsgerichte vorming in. De correcte gegevens met betrekking tot de

inschrijvingen van leerlingen worden door de SYNTRA vzw’s aan Coosy doorgestuurd.

2.4.3. Samenstelling klassen

Het BVR LT legt een aantal basisvoorwaarden op bij de organisatie van de cursussen :

● het spreekt voor zich dat leerlingen de cursussen van de theoretische vorming dienen te

volgen in overeenstemming met het voor hen uitgestippelde traject ;

● leerlingen dienen de lessen van de theoretische vorming in hetzelfde centrum en op één

lesdag per week te kunnen volgen ; in overleg kan hierop door VDAB een afwijking verleend

worden ;

● voor leerlingen, die kiezen voor een opleidingstraject, waarvoor uitzonderlijk geen cursus

beroepsgerichte vorming wordt georganiseerd, kan de VDAB in overleg met het centrum een

alternatief programma (via een individueel opleidingsplan) samenstellen ; deze leerlingen

dienen wel binnen de leertijd geëvalueerd te worden ;

● elke cursus van de theoretische vorming groepeert leerlingen van eenzelfde opleidingsjaar ;

na goedkeuring van VDAB kunnen leerlingen van verschillende opleidingsjaren

samengevoegd worden ;
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(Uitz. de cursussen van het 3de en 4de jaar algemene vorming (2de graad secundair onderwijs)

worden van oudsher als graadklas door de Syntra aangeboden ; hiervoor was geen aparte

goedkeuring nodig ; vanaf schooljaar 2021-2022 worden echter de nieuwe eindtermen voor de 2de

graad ingevoerd, waardoor het aantal lesuren van het 3de jaar verhoogd is tot 184u. ; de SYNTRA

vzw’s kunnen het 3de en 4de jaar voor een aantal lesuren gedeeltelijk blijven aanbieden als graadklas,

inzoverre de correcte eindtermen voor het 3de en 4de jaar apart kunnen aangetoond worden.)

● cursussen beroepsgerichte vorming groeperen leerlingen van dezelfde of verwante

opleidingen binnen één of meer opleidingstrajecten ; om leerlingen van niet-verwante

opleidingstrajecten samen te voegen, is goedkeuring van VDAB nodig.

Bijkomend worden door het BVR LT een aantal splitsingsnormen opgelegd voor de cursussen van de

theoretische vorming :

● algemene vorming :

○ 3de jaar : splitsing vanaf 17 regelmatig ingeschreven leerlingen ;

○ 4de tot en met 7de jaar : splitsing vanaf 21 regelmatig ingeschreven leerlingen ;

● beroepsgerichte vorming : splitsing vanaf 19 regelmatig ingeschreven leerlingen ;

● aanvullende taalcursus : splitsing vanaf 9 regelmatig ingeschreven leerlingen ;

● bijwerkingscursussen : splitsing vanaf 9 regelmatig ingeschreven leerlingen ;

● Raad van Bestuur kan om budgettaire, organisatorische of pedagogisch-didactische redenen

een hoger of lager aantal bepalen.

2.4.4. Opvolging afwezigheden

(SVL-Bericht 2016/012 - gewijzigd)

1  Kadering

In België geldt de leerplicht. Deze leerplicht voorkomt echter niet dat jongeren soms afwezig blijven

in het centrum of op de werkplek. Binnen het spijbelbeleid is het wel belangrijk om een onderscheid

te maken tussen geoorloofd verzuim (=gewettigd) of ongeoorloofd verzuim. Bovendien is elke

spijbelaar anders en kan er een andere oorzaak aan de grond liggen van het spijbelen.

Het decreet leren en werken bepaalt bijkomend dat alle leerlingen (leerplichtigen en

niet-leerplichtigen) in dit systeem grondig opgevolgd worden.

2 Preventief

2.1 Ondersteunen van een positief zorgklimaat en betrokkenheid van leerlingen verhogen

Graag naar het centrum en/of de werkplek gaan is de beste remedie tegen spijbelen. Een positief

leerklimaat is hiervoor onontbeerlijk. Daarom wordt een vriendelijke en correcte omgang tussen de

leerlingen onderling, en tussen de leerlingen, lesgevers en begeleiders nagestreefd. Daarnaast wordt

de verantwoordelijkheid voor het leren steeds meer bij de jongeren zelf gelegd door onder meer het

geven van begeleide opdrachten en het toepassen van permanente evaluatie.

2.2 De ouderbetrokkenheid verhogen
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De ouders zijn steeds welkom bij de intakegesprekken en worden twee maal per jaar uitgenodigd

voor een oudercontact. Dit heeft als doel de ouderbetrokkenheid te verhogen. Op deze momenten is

er ruimte voor de ouders om vragen te stellen of voor lesgevers/begeleiders om bijkomende uitleg te

geven omtrent het afwezigheidsbeleid.

2.3 Communicatie van het afwezigheidsbeleid aan de leerlingen, hun ouders èn hun

ondernemingshoofd-opleider

De regels inzake aan- en afwezigheden worden duidelijk gecommuniceerd bij aanvang van de

opleiding en worden bij de start van elk schooljaar herhaald. Leerlingen, ouders en ondernemers

moeten gesensibiliseerd worden inzake deze regels en de mogelijke gevolgen voor de overeenkomst

of de verdere toekomst.

Het afwezigheidsbeleid is ook opgenomen in het leertijdreglement. Dit reglement wordt jaarlijks

ondertekend door de ouders/jongere. In dit reglement zijn de regels rond afwezig zijn terug te

vinden, en over hoe en aan wie afwezigheden gemeld moeten worden.

Daarnaast wordt het thema ‘spijbelen’ besproken in de lessen algemene vorming. Er wordt met de

leerlingen stil gestaan bij het belang van regelmatig naar school gaan. Belangrijk is dat de leerlingen

geïnformeerd worden over wanneer ze gewettigd afwezig zijn en wanneer niet, en dat de school de

aanwezigheden nauwkeurig registreert. De leerkracht geeft ook aan dat de ouders en de

ondernemer altijd op de hoogte worden gebracht van afwezigheden. De leerkracht maakt ten slotte

duidelijk bij wie leerlingen terechtkunnen, zowel met schoolse als met persoonlijke problemen (bv

leertrajectbegeleider, CLB).

2.4 Communicatie naar nieuwe leerkrachten

Nieuwe leerkrachten krijgen een onthaalbrochure waarin de belangrijkste informatie wordt

weergegeven. Daarnaast kan het spijbelbeleid steeds geraadpleegd worden op het

communicatieplatform van SYNTRA.

2.5 Procedures voor opvolging afwezigheden en te laat komen

De lesgever controleert telkens voor de eerste pauze de aanwezigheden. De codes die hiervoor

worden gebruikt zijn terug te vinden op de aanwezigheidslijsten die na de les op het secretariaat

worden afgegeven.

Definitie aan- en afwezigheid in SYNTRA

Wat is een wettelijke rechtvaardiging van een afwezigheid?

Er zijn 3 verschillende soorten afwezigheden:

● Gerechtvaardigde afwezigheid: medisch attest (verplicht bij ziekte van meer dan 3

opeenvolgende dagen, bij ziekte tijdens examenperiodes of wanneer de leerling reeds 4 keer

afwezig was wegens ziekte van minder dan 4 opeenvolgende dagen) of verklaring van

ouders/meerderjarige leerling (maximaal 4 keer voor ziekte van minder dan 4

opeenvolgende dagen), attest in kader van klein verlet of een reden van wettige afwezigheid
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opgesomd in het BVR van 16/91997 (bv. religieuze feestdag), afwezigheid met toepassing van

het orde- of tuchtreglement

● Niet gerechtvaardigde afwezigheid (bv. werkgeversattest, examen rijschool,…)

● Aanvaardbare afwezigheid: een afwezigheid met reden zoals een brand of een hospitalisatie

van een kind of ouder

Aandachtspunten:

● Afwezigheden, zelfs gerechtvaardigde, tellen niet mee voor de 2/3 aanwezigheid. In de

leertijd is “afwezig” dus steeds “afwezig”

● Afwezig, code A, wordt AR (=gerechtvaardigde aanwezigheid) als een gewettigd attest

(dokter, rechtbank, politie,…) tijdig is binnen gebracht. Bij het ontvangen van het attest

wordt altijd de datum van ontvangst erop genoteerd of wordt de omslag eraan geniet. Wie

tijdig een gewettigd attest binnenbrengt heeft recht op het inhalen van taken en toetsen.

DIXIT- en geantidateerde attesten mogen niet aanvaard worden

● Afwezig wordt E /AV (afwezig met verklaring ouder) als de wettelijke vertegenwoordiger of

de leerling zelf (meerderjarig) een eigen attest tijdig meebrengt.

● Voor iedere afwezigheid moet binnen de 7 dagen een schriftelijke rechtvaardiging bezorgd

worden aan het secretariaat. De leerling maakt best een kopie van het attest voor zichzelf.

Telefonisch een afwezigheid melden is dus onvoldoende!

● Telling afwezigheden gebeurt apart voor AV (algemene vorming) en BGV (beroepsgerichte

vorming)

● Een leerling die het centrum verlaat zonder toestemming is ongewettigd afwezig

● Indien de leerling 2 opeenvolgende schooljaren 30 halve dagen ongewettigd (=

problematisch) afwezig is in les- en werkcomponent verliest hij/zij zijn/haar studietoelage

Aan- of afwezigheid bij ziek worden tijdens lessen?

Een leerling die door het centrum naar huis gestuurd wordt omwille van medische redenen wordt

● als “aanwezig gemeld” voor de rest van de halve dag (indien na de pauze naar huis gestuurd)

of

● als “gerechtvaardigd afwezig gemeld” (indien voor de pauze naar huis gestuurd) voor de rest

van de dag. Dit echter onder de voorwaarde dat deze afwezigheid ook nadien schriftelijk

gerechtvaardigd wordt. Dit kan op 2 manieren gebeuren:

○ SYNTRA geeft leerling apart formulier mee en dit dient ondertekend terug te komen

○ SYNTRA geeft apart formulier mee maar leerling brengt i.p.v. SYNTRA-formulier een

doktersbriefje binnen. In deze situatie, waarbij SYNTRA formulier meegeeft met zieke

leerling, dient door SYNTRA geen brief van rechtvaardiging naar de ouders gestuurd

te worden, noch een bericht naar de ondernemer-opleider (vanuit de redenering

sociale wetgeving voor de ondernemer : een begonnen dag is een gewerkte dag en

dus betaalde dag).

Definitie te laat komen

● Iemand die na het beginuur maar nog voor de pauze binnenkomt is aanwezig, maar te laat.
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● Iemand die na de pauze binnenkomt met de rest van de klasgroep is “te laat” maar wordt

wel als “aanwezig” beschouwd voor dat dagdeel.

● Iemand die na de pauze binnenkomt en dit later dan de rest van de klasgroep wordt als

“afwezig” beschouwd voor dat dagdeel.

Afspraak codes

Normale situatie:

● X: aanwezig

● A: afwezig

● AR : afwezig met reden

● E/AV : afwezig met verklaring van ouders/meerderjarige leerling

Codes bij ziek (mits attest)  worden tijdens lessen:

● ‘s Voormiddags voor de pauze naar huis gestuurd : AR voor voormiddag en namiddag

● ‘s Voormiddags na de pauze naar huis gestuurd : X voor de voormiddag en AR voor de

namiddag

● ‘s Namiddags voor de pauze naar huis gestuurd : AR voor namiddag

● ‘s Namiddags na de pauze naar huis gestuurd : X voor de namiddag

3 Begeleidend

3.1 Verwachtingen van leerkrachten m.b.t. de opvolging, begeleiding en preventie van spijbelen

Na elke afwezigheid spreekt de lesgever de leerling aan. Dit gebeurt niet vanuit een vermanende

houding, maar vanuit een bezorgdheid. De bedoeling is aan de leerling het gevoel te geven dat hij

wordt gemist als hij niet aanwezig is en eventuele evaluatie-opdrachten niet heeft kunnen maken. Er

wordt ook ruimte gegeven aan de leerling voor zijn persoonlijk verhaal indien hij hier behoefte aan

heeft. De leerkracht kan de leerling ook motiveren tot een gesprek met de CLB-medewerker, de

leertrajectbegeleider, de leertijdverantwoordelijke …

3.2 Procedure bij afwezigheid

1ste t.e.m. 4de halve dag onwettige afwezigheid

Na elke afwezigheid stuurt SYNTRA een brief naar de wettelijke vertegenwoordiger/ meerderjarige

leerling waarin wordt gevraagd naar een rechtvaardiging van afwezigheid. Ook de

ondernemer-opleider krijgt een melding van deze afwezigheid en wordt eraan herinnerd dat indien

deze afwezigheid ongewettigd blijft, de ondernemer de leerling voor de periode van de

ongewettigde afwezigheid niet hoeft te betalen.

Door ouders en ondernemer-opleiders te informeren over de afwezigheden worden ze mede

verantwoordelijk gemaakt.

Na minstens drie halve dagen afwezigheid wordt de leerling opgebeld vanuit de cel

‘afwezigheidsopvolging’. De bedoeling is om elke (on)gewettigde afwezigheid op te volgen en te

17



toetsen wat er aan de hand was (Was de leerling ziek, had hij een baaldag of is er een achterliggend

probleem?). Indien nodig wordt de procedure afwezigheden verduidelijkt en/of wordt meegegeven

bij wie leerlingen terecht kunnen bij problemen.

Vanaf 5 halve dagen onwettige afwezigheid

Regelmatig vindt er op elke campus een miniteam/zorgteam plaats waarop de

leertijdverantwoordelijke, CLB-medewerker en leertrajectbegeleider van die dag aanwezig zijn. Op

dit team worden leerlingen met 5 halve dagen onwettige afwezigheid besproken. Ook leerlingen met

minder afwezigheden kunnen worden besproken indien dit gewenst is.

Er kunnen verschillende acties ondernomen kunnen worden, zoals

● Uitnodigen van de leerling (+ ouders) door de leertijdverantwoordelijke

● Huisbezoek door CLB

● Gesprek met de leerling door CLB, leertijdverantwoordelijke of leertrajectbegeleider

● Contact met ondernemer-opleider

● Een extra alertheid is noodzakelijk voor risicojongeren, bijvoorbeeld leerlingen die vorig

schooljaar spijbelden, al vaak van school veranderden…

Vanaf 6 halve dagen ongewettigde afwezigheid

Er kan een aanvullende pedagogische overeenkomst (APO) opgemaakt worden door de

leertrajectbegeleider.

3.3 Samenwerking met het CLB en andere instanties

Bij elke stap is het van belang om in gesprek te gaan met de spijbelaar om te ontdekken waarom de

leerling niet naar school komt. Er mag niet van uitgegaan worden dat het probleem altijd bij de

leerling of bij de ouders ligt (bijvoorbeeld: pestproblematiek, financiële problemen,…).Als de school

geen vat krijgt op de oorzaken (bijvoorbeeld: geweld in het gezin, armoede,…) wordt het CLB

ingeschakeld. Vanaf 5 halve dagen afwezigheid wordt het CLB sowieso op de hoogte gebracht door

de aanwezigheid op de miniteams/zorgteams.

Bij het uitvoeren van een spijbelbeleid is het van het grootste belang dat de samenwerking met

interne en externe actoren optimaal verloopt. Ook een regionale samenwerking is mogelijk via

toepassing van een spijbelprotocol 1 en een samenwerking met de politiediensten.

4 Sanctionerend

Na een afwezigheid krijgen de leerlingen eerst een uitnodiging om de afwezigheid alsnog te

wettigen. Vanaf 5 halve dagen afwezigheid wordt de leerling sowieso op het miniteam besproken en

worden er bijkomende acties in gang gezet (zie hierboven). Als extra ondersteuning wordt een

1 In sommige spijbelprotocollen is opgenomen dat er vanaf 10 halve lesdagen afwezigheden er een melding gebeurt aan
het meldpunt. Het verdient aanbeveling om dit ook in de andere spijbelprotocollen zo op te nemen.
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spijbelcontract (APO) opgemaakt dat door de meerderjarige leerling, of de minderjarige leerling en

zijn ouders wordt ondertekend.

Na elke afwezigheid wordt de betrokken ondernemer-opleider verwittigd. Die mag de gespijbelde

dagen, zowel in de les als op het werk, afhouden van de leervergoeding

Indien de leerling te vaak spijbelt, kan de overeenkomst worden stopgezet.

Indien de leerling 2 opeenvolgende schooljaren 30 halve dagen ongewettigd (= problematisch)

afwezig is in les- en werkcomponent verliest hij/zij zijn/haar studietoelage.

5  Samenwerking met departement onderwijs in het kader van de leerplichtcontrole

Na de uitschakeling van de Kompas-applicatie vanaf september 2018 staan de Syntra vzw zelf in voor

de uitwisseling van data met het departement onderwijs in het kader van de leerplichtcontrole, het

spijbelbeleid en studietoelage:

● inschrijvingen 1ste,  2de  en 3de schooldag (september)

● inschrijvingen 1 oktober

● vanaf 1 oktober in- en uitschrijvingen om de 14 dagen

● afwezigheden in leertijd (vanaf 30 halve dagen)

2.4.5. Evaluatie en studiebekrachtiging

Sedert enkele jaren is via aanpassingen in de regelgeving de bevoegdheid omtrent de evaluatie

binnen de leertijd volledig overgedragen aan de Syntra.

Zowel binnen algemene als beroepsgerichte vorming wordt door de Syntra hierbij uitgegaan van een

systeem van permanente evaluatie, waarbij aan de hand van toetsen, opdrachten, taken,

observaties, praktische proeven, evaluaties mentoren,... de vorderingen van de leerlingen opgevolgd

worden.

Het centrum stelt een planning op voor de evaluaties van de leerlingen. Tijdens elk schooljaar

worden twee zittijden georganiseerd : de 1ste zittijd vindt uiterlijk in de maand juni plaats, de 2de

zittijd uiterlijk voor de start van de cursussen van het volgende schooljaar.

Het centrum houdt de vragenlijsten van de evaluaties, richtlijnen voor verbetering en beoordeling,

en de doorlichting en het verslag van de evaluaties ter beschikking van VDAB. Bewaartijd van deze

documenten is 5 jaar.

In elke lesplaats van een Syntra vzw, waarin leertijd wordt aangeboden, wordt een klassenraad

opgericht, bestaande uit de directeur van de lesplaats (of zijn plaatsvervanger), en per leerling de

betrokken lesgevers algemene en beroepsgerichte vorming, de trajectbegeleider en het bevoegde

CLB. De klassenraad kan zich laten bijstaan door andere personen, die nuttige

beoordelingselementen kunnen aanbrengen (mentor, VDAB, partnerorganisatie,...) ; de voorzitter

beslist na overleg of een derde de klassenraad al dan niet kan bijwonen.
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Decretaal zijn minimaal 2 besprekingsmomenten van de klassenraad voorzien (nl. na het 1ste

semester (voor 15/01) en bij het einde van het schooljaar), waarin de vorderingen, houding,... van

alle leerlingen worden besproken (zowel binnen de les- als binnen de werkplekcomponent, en zowel

voor algemene als beroepsgerichte vorming).

In praktijk organiseren alle Syntra 3 formele evaluatiemomenten tijdens een schooljaar : naast de 2

decretaal voorziene besprekingen, wordt er +/- omstreeks lesweek 21 een 3de formele klassenraad

voorzien. Deze 3 klassenraden leiden ook tot 3 rapportmomenten, waarin aan de leerlingen

gecommuniceerd wordt over hun vorderingen, houding,... en de genomen beslissingen daarrond. Ad

hoc kan de klassenraad bijkomend samengeroepen worden. De continue, dagdagelijkse opvolging

van de leerlingen gebeurt via de ‘zorgteams’.

De klassenraad beslist bij de bespreking over het verder verloop van de leertijd voor de betrokken

leerlingen (o.m. omtrent de keuze van opleidingstraject, verwijzing naar aanvullende cursussen,

maatregelen op pedagogisch vlak bij problemen ivm gedrag, afwezigheden,..., beëindiging van de

overeenkomst en/of uitsluiting van de leerling uit de lesplaats,...). Bij de klassenraad bij het einde

van het schooljaar wordt tevens beslist over het al dan niet slagen van de betrokken leerlingen. Bij

niet-slagen kunnen gemotiveerde beslissingen als ‘delibereren’ (waardoor de leerling zijn traject

zoals voorzien kan verderzetten), jaar overdoen (wat voor beroepsgerichte vorming en

praktijkopleiding een verlenging van de overeenkomst met een jaar inhoudt), uitgestelde beslissing

(tot wanneer herkansingsproeven, inhaalopdrachten, -toetsen,... zijn afgelegd), beëindiging van de

overeenkomst met uitsluiting voor het beroep.

Beslissingen over het al dan niet slagen worden genomen op het einde van de 2de graad algemene

vorming, op het einde van elk jaar van de 3de graad algemene vorming en bij het einde van elk jaar

van de beroepsgerichte vorming en praktijkopleiding.

Voor geslaagde leerlingen beslist de klassenraad evenzeer - in voorkomend geval - over de

studiebekrachtiging, die op basis van het slagen afgeleverd wordt :

● voor beroepsgerichte vorming wordt bij het succesvol beëindigen van een opleiding een

certificaat afgeleverd ; bij het succesvol beëindigen van een opleidingstraject wordt tevens

een getuigschrift leertijd afgeleverd (opmerking : vanaf schooljaar 2020-2021 wordt op het

getuigschrift leertijd geen melding meer gemaakt van een behaalde graad) ;

● voor algemene vorming zijn volgende studiebekrachtigingen mogelijk :

○ getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs : bij het behalen van de

eindtermen van de 2de graad (bij het einde van het 4de jaar algemene vorming), het

behalen van minstens 1 certificaat en indien de leerling minstens 2 jaar na de 1ste

graad in secundair onderwijs of leertijd heeft doorgebracht ;

○ getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs : bij het

behalen van de eindtermen van het 2de jaar van de 3de graad (bij het einde van het

6de jaar algemene vorming), het behalen van minstens 1 certificaat en indien de

leerling minstens 4 jaar na de 1ste graad in secundair onderwijs of leertijd heeft

doorgebracht ;

○ diploma van het secundair onderwijs : bij het behalen van de eindtermen van het

diplomajaar algemene vorming (bij het einde van het 7de jaar algemene vorming),

het bezitten van een getuigschrift 2de graad, het behalen van minstens 1 certificaat
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en indien de leerling minstens 5 jaar na de 1ste graad in secundair onderwijs of

leertijd heeft doorgebracht.

Van de klassenraden worden notulen gemaakt, die een synthese bevatten van de elementen die tot

de beslissingen hebben geleid, waaronder eventueel het resultaat van een stemming. Van de

beslissingen van de klassenraad wordt een proces-verbaal opgemaakt. Notulen en

processen-verbaal moeten volgens BVR LT 50 jaar bewaard worden.

2.5. Pedagogische bekwaamheid leerkrachten

Via het nieuwe BVR LT werd het vroeger BVR van 31/07/1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden

en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en de ondernemerschapstrajecten

opgeheven:

● De Syntra vzw waren in het verleden reeds verantwoordelijk voor de aanwerving van de

lesgevers.  Bovenop wordt nu ook de verantwoordelijkheid voor de vergoeding van deze

lesgevers bij de Syntra vzw gelegd. Concreet betekent dit dat zij bij het sluiten van nieuwe

arbeidsovereenkomsten met lesgevers niet (meer) gehouden zijn aan de barema’s voor

bepaalde en onbepaalde duur, zoals omschreven in het oude BVR.

● De vereisten omtrent de pedagogische bekwaamheid van docenten werden nu in het BVR LT

zelf opgenomen, onderscheiden naar algemene (in alle gevallen bewijs nodig) en

beroepsgerichte (bewijs nodig vanaf een lesopdracht van 130u per jaar).

VDAB dient de bekwaamheid van de lesgevers en de pedagogisch-didactische begeleiding van de

lesgevers door het centrum op te volgen.

Volgende diploma’s en bekwaamheidsbewijzen komen in aanmerking :

● algemene vorming:

○ diploma hoger onderwijs;

○ diploma secundair onderwijs, of gelijkwaardig diploma, en een bewijs van drie jaar

relevante beroepservaring in een Syntra-centrum, een centrum voor deeltijdse

vorming of in een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs;

○ indien geen lesgever gevonden wordt, die voldoet aan bovenvermelde voorwaarden,

mag een lesgever ingeschakeld worden, die een diploma secundair onderwijs heeft

en relevante beroepservaring ; deze dient dan wel binnen de 2 jaar aan

bovenvermelde voorwaarden te voldoen;

● beroepsgerichte vorming:

○ bekwaamheidsbewijzen van onderwijsbevoegdheid in het technisch of

beroepsonderwijs;

○ diploma hoger onderwijs en drie jaar praktijkervaring, verworven als hoofdberoep in

het te onderwijzen beroepenveld;

○ diploma ondernemersopleiding of getuigschrift leertijd, aangevuld met een attest

van bedrijfsbeheer, en drie jaar praktijkervaring, verworven als hoofdberoep in het te

onderwijzen beroepenveld;

○ zes jaar praktijkervaring, verworven als zelfstandige ondernemer of naaste

medewerker in het te onderwijzen beroepenveld.
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De lesgevers algemene vorming leggen uiterlijk twee jaar na hun eerste aanstelling een bewijs van

pedagogische bekwaamheid of een bewijs van pedagogisch-didactische bijscholing van ten minste

120 uur voor.  Voor lesgevers beroepsgerichte vorming met een lesopdracht van meer dan 130u, die

geen onderwijsbekwaamheid hebben, gelden dezelfde voorwaarden.

Het is de verantwoordelijkheid van de Syntra vzw’s om bij de aanwerving van lesgevers na te gaan of

deze voldoen aan de vereiste bekwaamheidsvoorwaarden, en - indien dit niet het geval is - op te

volgen dat de betrokkenen binnen de 2 jaar na hun aanstelling alsnog bewijs kunnen leveren van de

vereiste bekwaamheid.

2.6. Archivering

Het centrum houdt alle gegevens bij, die relevant zijn voor leerplichtcontrole, begeleiding van de

leerlingen,...  Het centrum registreert de nodige gegevens in de daartoe geëigende databanken bij de

diensten van Onderwijs, WSE, VDAB,...  Naast cursistgebonden gegevens dienen ook andere

gegevens door de SYNTRA bewaard te worden.

Voor een aantal van deze gegevens dienen bewaartermijnen gerespecteerd te worden.  In wat volgt,

wordt een overzicht van de te bewaren documenten met de bewaartermijn weergegeven.  Deze lijst

is gebaseerd op een goedgekeurde beslissing van het MSN bij SVL in 2016 ; waar nodig, is de lijst

aangepast aan de nieuwe realiteit.

Tussen de SYNTRA vzw’s en VDAB is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin o.m. een

aantal afspraken omtrent het historisch archief van de leerlingen (verdeeld over SYNTRA en VDAB) en

de lesgevers (volledig bij SYNTRA) zijn opgenomen.  Dit is vooral van belang in het kader van de

(verantwoordelijkheid omtrent de) aflevering van vervangende attesten.

1. Cursistgebonden documenten :

Wat? Hoe? VDAB Syntra
Aanwezigheidslijsten
Bewijsvoering2

Per cursusjaar op papier of
elektronisch

/ 5 jaar

Beslissingen klassenraad (tussentijds en
deliberatie) (beslissing en motivering)

Notulen/proces-verbaal klassenraad *

* Historiek notulen/proces-verbaal :
● tot en met schooljaar 2016-2017 :

bewaring door VDAB
● vanaf schooljaar 2017-2018 :

bewaring door Syntra

Per leerlingdossier (gn
papieren versie vereist)

Geglobaliseerd (op papier of
elektronisch)

/

50 jaar

5 jaar

50 jaar

Uitslagen examens (incl. attestering) * Per cursusjaar op papier of
elektronisch

60 jaar 60 jaar

2 Doktersbriefjes of  andere aanvaarde verrechtvaardigingen
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* Historiek studiebekrachtiging : nodig ikv
afleveren van vervangende attesten :

● attestering tot en met schooljaar
2017-2018 :  VDAB levert
vervangend attest af

● attestering vanaf schooljaar
2018-2019 : SYNTRA levert
vervangend attest af

Evaluatiedocumenten
Examenvragen en kopijen van de
schriftelijke examens
Examenvragen en beoordeling van
mondelinge examens
Examenvragen en juryverslagen van de
praktijkproeven
Periodieke evaluatiebewijzen van
eindproeven die niet behouden blijven (vb.
foto/verslag)

Per cursusjaar op papier / 5 jaar

Klachten
- dossiers
- beslissing

Per cursusjaar op papier of
elektronisch

5 jaar (?) 5 jaar

Leerlingdossier SYNTRA
- Inschalingsbewijs
- Individuele inschrijvingsfiches

(leerlingkaart)
- Leerovereenkomst/overeenkomst

alternerende opleiding
- Historiek overeenkomsten*
- Akkoord Leertijdreglement
- Schoolresultaten

*Historiek overeenkomsten : nodig ikv
afleveren van vervangende attesten :

● overeenkomsten met begindatum
< 01/09/2016 : VDAB levert
vervangend attest af

● overeenkomsten met begindatum
01/09/2016 : SYNTRA levert≥

vervangend attest af

Per leerling
Papier
Papier

Papier

Papier of elektronisch
Papier
Papier

60 jaar

5 jaar
5 jaar

5 jaar

60 jaar
5 jaar
5 jaar

Takenboek Per cursusjaar / 5 jaar
Reiskosten leerling Per cursusjaar 5 jaar /
Niet opgehaalde attesten, getuigschriften
en diploma’s

Alfabetisch / Min. 1 jaar

2. Voor niet- cursistgebonden documenten

Wat? Hoe lang? Hoe? Waar?
Zitpenningen juryleden 5 jaar Per cursusjaar op papier

en elektronisch
SVL
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RSZ-lijsten lesgevers onbeperkt Per cursusjaar op papier SYNTRA
Contracten docenten 60 jaar SYNTRA
Bewijzen pedagogische
bekwaamheid

60 jaar SYNTRA

Leertrajecten 60 jaar Een register van elke
trajectganger met
aangifte van de
coachingmomenten
waarop hij/zij aanwezig
was (en handtekende),
zijn/haar portfolio ter
inzage heeft voorgelegd,
scan van een selectie van
documenten of foto van
objecten die behoren tot
het portfolio, en de
registratie van
aanwezigheid van de
trajectganger op
intervisiemomenten.

Een opvolgingsformulier
waarin het procedureel
verloop van elk
leertraject geregistreerd
wordt en een digitaal
archief van
brondocumenten
(mededelingen van
valideringsbeslissingen,
van certificering e.d.).

SYNTRA

VDAB ?

Klasagenda 5 jaar SYNTRA
Cursusmateriaal docent
en cursist

5 jaar SYNTRA

2.7. Klachtenbehandeling

Klachtenprocedure voor de werkzoekende
De procedure heeft geen betrekking op klachten waarvoor andere geëigende procedures bestaan (bvb.
tegen deliberatiebeslissingen, pedagogische maatregelen, verloop OAO,...).

1. Principes
● De deelnemer is vrij om te kiezen of hij van de interne klachtenprocedure gebruik maakt

dan wel of hij een externe procedure verkiest.

● Bij de start van de begeleiding licht de opdrachtnemer de deelnemer in over de bestaande

klachtenprocedures. Daarbij maakt hij melding van:

● de interne klachtenprocedure van de opdrachtnemer

● de klachtenprocedure bij VDAB (zie https://www.vdab.be/klachten)
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● de procedure bij klachten over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

● De Syntra's moeten kunnen aantonen dat de klachtenprocedures aan de deelnemer

werden toegelicht

● Klachtenbehandeling bij VDAB gebeurt door de Centrale expert 'Leertijd'.

● De verzoeker krijgt binnen de 7 werkdagen een ontvangstmelding van de klantendienst.

De klachtenbehandelaar hoort de betrokken partijen en doet binnen de 20 werkdagen een

voorstel tot oplossing  en brengt de verzoeker hiervan op de hoogte. De

VDAB-klachtenmanager richt een formeel schrijven aan de verzoeker waarin de acties en

het voorstel opgenomen zijn.

2. Rapportering over ontvangen klachten
Om een zicht te houden op het verloop van de opdracht bij de opdrachtnemers wordt aan de

opdrachtnemers gevraagd om een aantal gegevens rond interne klachten bij te houden. VDAB vraagt

deze gegevens periodiek op.

Volgende gegevens worden door de opdrachtnemer bijgehouden

● Datum ontvangst klacht

● Individueel klantennummer uit MLP (IKL)

● Naam begeleider

● Gegrondheid

● Korte omschrijving

● Oplossingsstatus

In het kader van het klachtenbeheer kan VDAB de wijze en frequentie van rapportering aanpassen.
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3. OPERATIONELE AANPAK OP KLANTNIVEAU

3.1. Opstart van het klantentraject

Een jongere kan op eigen initiatief of via toeleiding (CLB, VDAB,...) terechtkomen in de leertijd. Indien

de toeleiding gebeurt door VDAB (enkel + 18-jarigen), contacteert VDAB rechtstreeks de

trajectbegeleider van Syntra of schrijft de jongere (via de website) in voor een infosessie over de

leertijd.

De (trajectbegeleiders van) Syntra organiseren infosessies, waarin mogelijke kandidaat-leerlingen

toelichting krijgen over het opleidingssysteem van de leertijd, de werking van het centrum,...

3.1.1. Algemene en bijzondere toelatingsvoorwaarden tot de leertijd

Vooraleer een leerling tot de cursussen van de theoretische vorming toe te laten, dient een centrum

te bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de leertijd.  De algemene toelatingsvoorwaarden worden

geregeld in het decreet leren en werken.

Om tot de leertijd te worden toegelaten, dient een jongere voldaan te hebben aan de voltijdse

leerplicht. De wet op de leerplicht bepaalt dat een jongere voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht

wanneer hij

- 15 jaar oud is en de eerste twee jaar van het voltijds secundair onderwijs heeft gevolgd

of

- 16 jaar oud is.

De leertijd kan worden gevolgd tot het einde van het cursusjaar waarin de jongere de leeftijd van 25

jaar bereikt.

Het decreet leren en werken bepaalt een afwijkingsmogelijkheid op de voorwaarde dat men moet

voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Syntra Vlaanderen kon een jongere bijzondere toelating

geven om vanaf het begin van het schooljaar waarin hij deeltijds leerplichtig wordt de leertijd te

volgen. Deze toestemming werd gegeven op advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding

waarmee de instelling voor voltijds onderwijs waar de jongere de lessen volgt, samenwerkt.

(SVL-Bericht 2015/013)

Deze afwijkingsmogelijkheid bepaald in het decreet leren en werken wordt ook bij VDAB onder

dezelfde voorwaarden als in het verleden toegepast:

● 14-jarigen die de eerste twee jaar van het secundair onderwijs hebben gevolgd en die reeds

een opleidingsplaats hebben gevonden, kunnen vanaf 30 dagen voor het einde van de

voltijdse leerplicht tot de theoretische vorming van de leertijd worden toegelaten (deze

leerlingen dienen geregistreerd te worden als kandidaat-leerling). Zodra zij deeltijds

leerplichtig worden, moeten zij ook invulling geven aan de component werkplekleren. Indien

dan toch geen overeenkomst kan worden gesloten, mogen zij niet langer de lessen volgen en

worden zij uitgeschreven uit de leertijd.
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● 15-jarigen die niet de eerste twee jaar van het voltijds secundair onderwijs hebben gevolgd

en die voor het einde van het schooljaar voldoen aan de voltijdse leerplicht (d.w.z. ten

laatste op 30 juni van het schooljaar 16 jaar worden), kunnen tot de leertijd worden

toegelaten. Zij volgen de theoretische vorming en sluiten een overeenkomst voor de invulling

van de component werkplekleren. De trajectbegeleider beslist, na advies van het bevoegde

CLB, of een afwijking wordt toegestaan.

Voor bepaalde opleidingen of groepen van opleidingen werden indertijd bij Syntra Vlaanderen

bijzondere toelatingsvoorwaarden vastgelegd op vlak van leeftijd of vooropleiding.  Deze

voorwaarden blijven ook bij VDAB behouden en werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd (zie

Bijlage 1 - Lijst opleidingstrajecten).

Indien een jongere vanuit secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, leertijd of

ondernemerschapstraject al in het bezit is van een studiebewijs van een opleiding, kan hij niet meer

worden toegelaten tot dezelfde opleiding in de leertijd.

3.1.2. Intake en screening

Bij verdere interesse na de infosessie houdt de trajectbegeleider een intakegesprek met de jongere,

waarbij in eerste instantie de formele toelatingsvoorwaarden (cfr. supra) gecheckt worden.

Het intakegesprek met de trajectbegeleider is hoofdzakelijk bedoeld  om te bepalen in hoeverre de

leerling arbeidsrijp en -bereid is, wat de interesses en motivatie zijn van de jongere, of de

beroepskeuze reeds gemaakt is, wat de vooropleiding is en of reeds een mogelijke werkplek is

gevonden.   Daarbij wordt besproken of de kandidaat een realistisch beeld heeft van de werkplek en

arbeidsomstandigheden. Indien de jongere zelf nog geen werkplek heeft gevonden, wordt

gezamenlijk een geschikte opleidingsplaats gezocht. Bedoeling is het kunnen matchen met een zo

geschikt mogelijke werkplek, om zo vroegtijdige uitstroom maximaal te vermijden.

De jongere gaat voor 4 dagen screening naar een ondernemingshoofd.  Hiertoe wordt door de

trajectbegeleider van Syntra een  (onbezoldigde) overeenkomst gesloten.  Vóór en tijdens de

screeningsdagen dient de werkplek nog niet erkend te zijn ; de leeftijdsvoorwaarde en aantal jaren

praktijkervaring worden al wel gecontroleerd.  Bedoeling van de 4 dagen werkplekervaring blijft te

evalueren of de leerling arbeidsrijp is, geschikt voor een overeenkomst in het bedrijf in dit beroep, en

aan welke kwaliteiten eventueel nog gewerkt dient te worden.  De 14 dagen, voorzien in het decreet

voor screening, start bij de start van de screeningsovereenkomst.  Vanaf die datum wordt de leerling

door het centrum dan ook doorgegeven aan de bevoegde onderwijsdiensten, waardoor hij in orde is

met de leerplicht.

Tijdens de 2 weken intake en screening kan de kandidaat-leerling met de lessen starten, zowel van

algemene als beroepsgerichte vorming van het beroep waarvoor de screeningsovereenkomst werd

afgesloten.  Hierbij worden de correcte inschalingsregels op basis van de vooropleiding van de

leerling gehanteerd (cfr. infra).
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Een uiteindelijk intakegesprek volgt met jongere, trajectbegeleider en eventueel ondernemingshoofd

om de evaluatie van de 4 screeningsdagen te bespreken :

● bij positieve evaluatie kan meteen (indien de erkenning voor de opleiding voor het bedrijf en

de mentor in orde is) een overeenkomst alternerende opleiding gesloten worden ;

● als de leerling wordt geëvalueerd als niet geschikt voor de leertijd krijgen de partijen een

gemotiveerd negatief advies ; de eventuele weigeringsgrond wordt door de trajectbegeleider

schriftelijk opgesteld aan de partijen ; de leerling wordt via melding aan de bevoegde

onderwijsdiensten uitgeschreven uit de leertijd en doorgegeven aan het CLB voor verdere

opvolging ;

● als de leerling wordt geëvalueerd als geschikt voor de leertijd, maar niet in beroep en/of

werkplek van de screeningsovereenkomst, verwijst de trajectbegeleider de leerling voor

begeleiding in beroepskeuze en/of zoektocht naar een andere werkplek door naar de module

oriëntatie en/of sollicitatie in SYNTRA. Dit kan maximaal voor 2 weken ; heeft de leerling op

het einde van deze 14 werkdagen nog geen opleidingsplaats gevonden, dient hij alsnog te

worden uitgeschreven en doorgegeven aan het CLB voor verdere opvolging.

Vrijstelling van de screeningsprocedure kan bij voldoende bewezen praktijkervaring (snuffeldagen

met positieve evaluatie, succesvolle vooropleiding in hetzelfde of aanverwant beroep,

werkplekervaring via eerdere overeenkomst, studentenjob, vrijwilligerswerk, thuiswerk,... in

hetzelfde of aanverwant beroep), maar houdt enkel een vrijstelling van de 4 dagen bij het

ondernemingshoofd in, géén vrijstelling van een evaluatie van de eerder opgedane praktijk.

Leerlingen die vrijgesteld zijn van de uitgebreide intake en screeningsperiode kunnen  in afwachting

van de start van hun overeenkomst of de erkenning van de werkplek als registratieleerling al de

lessen aanvangen.

Decretaal blijft het invullen van het door de VDAB gevalideerde screeningsinstrument voor Leren en

werken verplicht. Ter ondersteuning van de intake- en screeningsprocedure maken de centra gebruik

van de ontwikkelde documenten (intakeverslag, screenings-overeenkomst, evaluatieformulieren,...).

Al deze documenten dienen zich in het leerlingdossier te bevinden.

Het resultaat van de screening dient opgenomen te worden in het registratiesysteem van VDAB (cfr.

infra).

3.1.3. Trajectbepaling

Uiterlijk bij inschrijving van een leerling in de leertijd doet de trajectbegeleider de trajectbepaling

voor de leerling, op basis van bewijsstukken vanuit de eerdere schoolloopbaan. Deze trajectbepaling

gebeurt zowel voor algemene (cfr. Bijlage 3) als beroepsgerichte vorming (cfr. Bijlage 4 m.b.t.

vrijstellingen). De bepaling van het traject beroepsgerichte vorming is determinerend voor de

duurtijd van het traject in het beroep, dat de leerling heeft gekozen.

Leerlingen die (nog) geen bewijsstukken hebben ingediend, krijgen de laagste inschaling (dit geldt

zowel voor algemene als beroepsgerichte vorming). Mogelijke bewijsstukken dienen door de leerling

uiterlijk binnen de 2 weken na de inschrijving bij de trajectbegeleider ingediend te worden. Indien

nodig, wordt dan de lesverwijzing voor algemene en/of beroepsgerichte vorming herzien.
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De leertrajectbegeleider licht de leerling en de wettelijke vertegenwoordiger in over de lesplaatsen,

waar de leerlingen de theoretische vorming zou kunnen volgen ; op basis van de keuze van de

partijen schrijft de leertrajectbegeleider de leerling in voor de passende cursussen.

De bewijsstukken worden door de leertrajectbegeleider na inschrijving bewaard in het dossier van de

leerling. VDAB en inspectie onderwijs kunnen deze bewijsstukken ten allen tijde opvragen en

nakijken.

Indien nodig (bvb. na (steekproef)controle), kan VDAB de betrokken leerling naar een meer passende

cursus in een ander centrum verwijzen.

De regelgeving voorziet dat een leerling vanaf het schooljaar, waarin de leeftijd van 18 jaar wordt

bereikt, kan vrijgesteld worden van het volgen van algemene vorming (Art. 31 Decreet L&W). Bij de

concretisering hiervan heeft Syntra Vlaanderen indertijd beslist om pas een volledige vrijstelling van

het volgen van de cursussen algemene vorming te verlenen vanaf het einde van het schooljaar,

waarop alle eindtermen (tot en met het 3de jaar van de 3de graad) werden bereikt. Deze regeling

blijft ook nu bij VDAB aangehouden (cfr. Bijlage 3).

3.1.4. Voltijds engagement

Elke jongere, ingeschreven in de leertijd, wordt geacht een voltijds engagement (28u/week) te

realiseren. Dit betekent in de leertijd dat de leerling (naast de lescomponent) via arbeidsdeelname

een werkplekcomponent dient in te vullen. Deze arbeidsdeelname gebeurt via een overeenkomst

alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst (in non-profit-sectoren ikv sociale

maribel).

De trajectbegeleider:

● Helpt de jongere bij de keuze van een beroep en het vinden van een werkplek.

● Contacteert het bedrijf i.v.m. de erkenning als leerbedrijf (om een leerwerkplek te kunnen

aanbieden dient het bedrijf per opleiding per vestiging erkend te zijn als leerbedrijf door het

Vlaams Partnerschap Duaal Leren ; de erkenningsprocedure verloopt via de

app.werkplekduaal.be volgens dezelfde weg als voor een erkenning van een leerwerkplek

duaal leren).

● Regelt alle praktische afspraken (werkdagen, werkuren…) en helpt de jongere bij vragen of

problemen. 

● Maakt samen met de jongere en de werkgever een overeenkomst alternerende opleiding

(OAO) en een opleidingsplan (van competenties) per schooljaar.  Een eventuele deeltijdse

arbeidsovereenkomst wordt enkel tussen de partijen opgemaakt.

Overeenkomst en opleidingsplan dienen bewaard te worden in het leerlingendossier. Overeenkomst

en opleidingsplan dienen tevens opgeladen te worden in de hierboven vermelde applicatie.
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3.1.5. Reglement leertijd en duaal leren

Het centrumreglement wordt opgemaakt door het centrumbestuur. Aan de SYNTRA wordt gevraagd

om het centrumreglement formeel te laten  goedkeuren door hun raad van bestuur.

De Syntra publiceren dit reglement op hun website. Op vraag van een leerling of zijn wettelijke

vertegenwoordiger bezorgen de Syntra hen een papieren versie van het reglement.

De trajectbegeleider laat de jongere en z’n wettelijke verantwoordelijke het reglement leertijd en

duaal leren van het centrum voor akkoord tekenen.

Voor nieuwe leerlingen wordt bij de ondertekening van de eerste overeenkomst meteen ook het

akkoord met het centrumreglement ondertekend. Indien de leerling tijdens zijn leertijd van centrum

wijzigt, wordt in het nieuwe centrum voor een nieuwe ondertekening van het akkoord met het

centrumreglement gezorgd. Ook indien het centrumreglement (bvb. tussen 2 schooljaren) wijzigt,

wordt een nieuwe ondertekening voor akkoord voorzien.

Het ondertekende formulier voor akkoord moet tijdens het lopende schooljaar worden bijgehouden

in het  leerlingendossier van SYNTRA.

3.1.6. Opvolging en registraties MLP

Voor de registraties binnen de leertijd verwijzen we graag door naar de beschikbare handleiding op

het extranet.

3.2. De ondersteuning en begeleiding van de leerlingen tijdens de leertijd

3.2.1. Trajectbegeleiding

Het decreet van 10/06/2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen heeft

de volledige bevoegdheid inzake de trajectbegeleiding toegewezen aan de opleidingsverstrekker.

Spilfiguur bij de opvolging van de overeenkomst alternerende opleiding is hierbij de trajectbegeleider

van Syntra. Deze zorgt na de opstart van het traject ook voor de opvolging van de verdere uitvoering

ervan, inclusief ondersteuning en bemiddeling bij mogelijke vragen en problemen, die door (één van

de) partijen gesteld worden.

De trajectbegeleider volgt ook de mogelijke schorsingen van de (uitvoering van de) overeenkomst op.

Schorsing kan zich voordoen in dezelfde gevallen als voorzien in de arbeidswetgeving, omwille van de

schoolvakantieregeling (met mogelijke afwijking hierop) en bij preventieve schorsing door de

opleidingsverstrekker, tijdelijke uitsluiting door de opleidingsverstrekker en definitieve uitsluiting

door de opleidingsverstrekker (in geval van een ontvankelijk beroep).

De uitvoering van de overeenkomst kan een einde nemen zonder dat één van de betrokken partijen

vragende partij is. Dit is het geval bij overmacht, faillissement, wegvallen van de mentor, opheffing

van de erkenning van de onderneming,...

In een aantal gevallen kan een vroegtijdige beëindiging geïnitieerd worden door één van de partijen

in de overeenkomst :
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● tijdens de eerste 30 dagen van de overeenkomst kan de onderneming of de leerling de

overeenkomst eenzijdig (schriftelijk)  opzeggen, met een opzegtermijn van 7 dagen ;

● onderneming of leerling kunnen bij de trajectbegeleider (schriftelijk) een reden inroepen, die

een verbreking wettigt, indien de andere partij ernstig tekortschiet in zijn verplichtingen, bij

omstandigheden die het goede verloop van de opleiding op de werkplek ernstig belemmeren

of als de leerling wil overschakelen naar een andere opleiding ; de trajectbegeleider beschikt

over maximum 3 weken om te bemiddelen ; bij niet-lukken van de verzoening mag de partij,

die de wens tot verbreking heeft geuit, de overeenkomst stopzetten ; beroep bij VPDL is

mogelijk ;

● de opleidingsverstrekker zelf kan de overeenkomst (schriftelijk en gemotiveerd) beëindigen

bij zware inbreuken van één van beide partijen tegen de uitvoering ervan, wanneer de

fysieke of geestelijke gezondheid van de leerling gevaar loopt of bij omstandigheden die het

goede verloop van de opleiding op de werkplek ernstig belemmeren

Indien een overeenkomst voortijdig beëindigd wordt, zorgt de trajectbegeleider zo snel mogelijk voor

een nieuwe overeenkomst. Hierbij dient rekening gehouden te worden met Artikel 6 van het Decreet

Leren en werken omtrent het toegelaten maximum aantal van 30 dagen van niet-invulling van de

component werkplekleren.

Vanaf schooljaar 2021-2022 worden de Syntra na de toegelaten 30 dagen niet-invulling van het

voltijds engagement geacht te zorgen voor een vervangende invulling voor de leerling. In het

verleden werden leerlingen na uitputting van de toegelaten 30 dagen (behoudens grote

uitzondering) uitgeschreven.  Tot nader order wensen de Syntra deze regeling aan te houden.

Syntra registreren de correspondentie omtrent schorsing en beëindiging, inclusief hun begeleidings-

inspanningen hieromtrent, in het leerlingendossier. Vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst

dient tevens gemeld te worden in de hierboven vermelde applicatie.

Voor een mogelijke nieuwe overeenkomst gelden dezelfde regels en afspraken als vermeld in 3.1.4.

3.2.2. Evaluatie en studiebekrachtiging

Sedert enkele jaren is via aanpassingen in de regelgeving de bevoegdheid omtrent de evaluatie

binnen de leertijd volledig overgedragen aan de Syntra.

Zowel binnen algemene als beroepsgerichte vorming wordt door de Syntra hierbij uitgegaan van een

systeem van permanente evaluatie, waarbij aan de hand van toetsen, opdrachten, taken,

observaties, praktische proeven, evaluaties mentoren,... de vorderingen van de leerlingen opgevolgd

worden.

Tot deze evaluatie worden alle leerlingen toegelaten, die uiterlijk op 15/04 ingeschreven zijn in een

centrum of bij een inschrijving na 15/04 door de klassenraad worden toegelaten tot de evaluatie.

Leerlingen, die na 15/04 nog van opleidingstraject wijzigen, leggen de evaluatie van het

oorspronkelijke traject af.

In elke Syntra-lesplaats is een klassenraad opgericht, die tijdens een schooljaar minimaal 3 keer (nl.

na het 1ste semester (voor 15/01), omstreeks lesweek 21 en bij het einde van het schooljaar)
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samengeroepen wordt om de vorderingen, houding,... van alle leerlingen te bespreken (zowel binnen

de les- als binnen de werkplekcomponent, en zowel voor algemene als beroepsgerichte vorming).

De klassenraad beslist bij de bespreking over het verder verloop van de leertijd voor de betrokken

leerlingen (o.m. omtrent de keuze van opleidingstraject, verwijzing naar aanvullende cursussen,

maatregelen op pedagogisch vlak bij problemen ivm gedrag, afwezigheden,..., beëindiging van de

overeenkomst en/of uitsluiting van de leerling uit de lesplaats,...). Bij de klassenraad bij het einde

van het schooljaar wordt tevens beslist over het al dan niet slagen van de betrokken leerlingen. Bij

niet-slagen kunnen gemotiveerde beslissingen als ‘delibereren’ (waardoor de leerling zijn traject

zoals voorzien kan verderzetten), jaar overdoen (wat voor beroepsgerichte vorming en

praktijkopleiding een verlenging van de overeenkomst met een jaar inhoudt), uitgestelde beslissing

(tot wanneer herkansingsproeven, inhaalopdrachten, -toetsen,... zijn afgelegd), beëindiging van de

overeenkomst met uitsluiting voor het beroep.

Beslissingen over het al dan niet slagen worden genomen op het einde van de 2de graad algemene

vorming, op het einde van elk jaar van de 3de graad algemene vorming en bij het einde van elk jaar

van de beroepsgerichte vorming en praktijkopleiding. Concreet betekent dit dat enkel bij het einde

van het 3de jaar Algemene vorming geen uitspraak wordt gedaan over het al dan niet realiseren van

de eindtermen van de 2de graad ; met de resultaten van het 3de jaar wordt rekening gehouden bij

de beoordeling van de resultaten van het 4de jaar Algemene vorming.

Voor geslaagde leerlingen beslist de klassenraad evenzeer - in voorkomend geval - over de

studiebekrachtiging, die op basis van het slagen afgeleverd wordt :

● beroepsgerichte vorming :

○ certificaat (ELT01) bij slagen in een opleiding ;

○ getuigschrift leertijd (ELT02) bij slagen in een opleidingstraject (opmerking : vanaf

schooljaar 2020-2021 wordt op het getuigschrift leertijd geen melding meer gemaakt

van een behaalde graad) ;

● algemene vorming :

○ getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs (ELT10) : slagen in de

eindtermen van de 2de graad (einde van 4AV) + minstens 1 certificaat + minstens 2

jaar na de 1ste graad in secundair onderwijs of leertijd ;

○ getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs (ELT11) :

slagen in de eindtermen van het 2de jaar van de 3de graad (einde van 6AV) +

minstens 1 certificaat + minstens 4 jaar na de 1ste graad in secundair onderwijs of

leertijd ;

○ diploma van het secundair onderwijs (ELT12) : slagen in de eindtermen van het

diplomajaar algemene vorming (einde 7AV) + getuigschrift 2de graad + minstens 1

certificaat + minstens 5 jaar na de 1ste graad in secundair onderwijs of leertijd.

De 3 klassenraden leiden ook tot 3 rapportmomenten, waarin aan de leerlingen (en hun wettelijke

vertegenwoordigers) en de betrokken ondernemingen gecommuniceerd wordt over de vorderingen,

houding,... van de leerlingen en de genomen beslissingen daarrond gemotiveerd worden

meegedeeld.

32



Leerling (en/of wettelijke vertegenwoordiger) heeft het recht om beroep aan te tekenen bij

niet-akkoord met een evaluatiebeslissing van de klassenraad. Procedure en timing hiervoor zijn

voorzien in het centrumreglement.

Kopie van zowel de individuele beslissingen van de klassenraad als de rapport-communicaties

worden in de leerlingendossiers bewaard.

3.2.3. Verloop proces attestering

Vanuit het verleden gebeurde de attestering van leerlingen door Syntra Vlaanderen via de

Coosy-applicatie. De overdracht van de volledige evaluatie-bevoegdheid naar Syntra hield in dat zij in

principe verantwoordelijk zijn voor opmaak en aflevering van de door leerlingen behaalde attesten.

De applicaties van de verschillende Syntra waren evenwel technisch hiertoe niet klaar, waardoor er

tussen Syntra en Syntra Vlaanderen was afgesproken dat de verwerking nog via Coosy zou gebeuren.

Syntra werken ondertussen aan een gezamenlijke applicatie, die echter voor cursusjaar 2021-2022

nog onvoldoende gevorderd zal zijn om het attesteringsproces te kunnen uitvoeren. Tussen Syntra

en VDAB werd dan ook afgesproken dat ook voor 2021-2022 de verwerking nog via Coosy zal

gebeuren.

Het opleidingsaanbod in Coosy omvat alle modules, die een leerling binnen zijn opleiding(straject)

geacht wordt te volgen. Dit opleidingsaanbod bevat nog de puntenverdelingen binnen en tussen

modules, zoals deze op basis van de indertijd vigerende regelgeving dienden gebruikt te worden.

Deze stemmen niet (steeds) meer overeen met de invulling van de permanente evaluatie voor zowel

algemene als beroepsgerichte vorming en praktijkopleiding,, zoals ondertussen ontwikkeld door

Syntra. Gezien het uitdovend karakter van de Coosy-applicatie werd met Syntra afgesproken om het

opleidingsaanbod, inclusief de puntenverdelingen van de modules, niet meer aan te passen. Van de

Syntra wordt dan ook verwacht dat zij de resultaten van de leerlingen op een zodanige manier

doorsturen, dat Coosy de juiste studiebekrachtiging kan aanleveren.

In het kader van het proces cursistopvolging dienen door de Syntra in de loop van het schooljaar aan

Coosy een aantal gegevens te worden aangeleverd :

● correcte cursistgegevens : volledige naam en voornaam, geboortedatum en geboorteplaats

(voor cursisten die geboren zijn in het buitenland wordt na de geboorteplaats tussen haakjes

het geboorteland toegevoegd) ;

● inschrijving op de exacte modules, die de leerling in het kader van zijn opleiding(straject)

dient te volgen ;

● volledige en definitieve3 resultaten voor alle puntenitems voor de te volgen modules van het

betreffende schooljaar, inclusief zittijd en eventuele deliberatie.

3 “definitief” : ‘ verklaring’ van Syntra dat puntenitems niet meer zullen wijzigen ; voor Syntra, die met Kern werken, is
afgesproken dat dit 2 weken na volledigheid punten automatisch in Coosy wordt aangebracht ; Syntra, die met AI werken,
sturen de definitief-melding manueel naar Coosy door ; nadat de notie ‘definitief’ is geregistreerd, kunnen er, op schriftelijk
verzoek van de SYNTRA en na schriftelijke goedkeuring van een gevolmachtigd persoon bij SYNTRA, enkel wijzigen
aangebracht worden door een personeelslid van VDAB.
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Bijkomend dient tijdens de loop van het schooljaar (en uiterlijk eind april) door Syntra een

Excel-tabel te worden aangeleverd, waarin de vooropleiding en vrijstelling van de leerlingen wordt

aangegeven :

● vrijstelling : hierin wordt de hoogst behaalde vooropleiding van de leerling vermeld, samen

met de inschaling voor algemene en beroepsgerichte vorming ;

● vooropleiding : hierin worden tijdens de vooropleiding buiten de leertijd behaalde

getuigschriften 2de graad (ELT10) en/of certificaten (ELT01) opgelijst ; deze behaalde

attestering wordt door medewerkers van VDAB manueel in Coosy zo snel mogelijk ingebracht

om verkeerde of onvolledige verwerking van attestering te vermijden.

Wanneer een leerling alle modules van een opleiding(straject) heeft gevolgd (en geslaagd of

gedelibereerd is), geeft Coosy automatisch aan op welk van bovenstaande studiebewijzen deze recht

heeft. In een aantal gevallen dient een medewerker van VDAB manuele ingrepen uit te voeren om

de leerling in het juiste opleiding(straject) op geslaagd te zetten (bvb. bij mogelijke vrijstelling van

opleidingsjaren (in algemene en/of beroepsgerichte vorming - cfr. supra vermelde tabel) ; eens dit

gebeurd is, berekent Coosy ook hiervoor de correcte studiebewijzen.

Vanuit Coosy kunnen dan per studiebewijs per lesplaats de lijsten gegenereerd worden van de af te

leveren studiebewijzen. Medewerkers van VDAB zorgen voor samenvoeging van deze lijsten met de

correcte studiebewijs-sjablonen. Deze bestanden worden in pdf-formaat aan de Syntra bezorgd ;

Syntra bevestigen de ontvangst hiervan.

Syntra zorgen zelf voor het afdrukken van de studiebewijzen. De verantwoordelijke van Syntra (in

principe de directeur-afgevaardigd bestuurder) ondertekent de afgeleverde attesten.

De SYNTRA organiseren de uitreiking van de studiebewijzen aan de leerlingen. Vermits het hier gaat

om studiebewijzen erkend door de Vlaamse Regering moet een leerling zijn studiebewijs persoonlijk

komen afhalen.  Er mogen onder geen beding originele studiebewijzen worden opgestuurd per post.

De leerlingen die een studiebewijs komen ophalen dienen te tekenen voor ontvangst ; de SYNTRA

houden de ontvangstbewijzen bij. Op eenvoudig verzoek dienen deze ontvangstbewijzen aan VDAB

voorgelegd te worden.

Niet opgehaalde attesten worden door de SYNTRA voor minstens 1 jaar bewaard (cfr.

samenwerkingsovereenkomst VDAB-Syntra).

Syntra zijn gemachtigd om vervangende attesten af te leveren voor studiebewijzen van leerlingen,

die naar verklaring van de leerling verloren zijn gegaan. In onderlinge afspraak tussen Syntra en

VDAB blijft het historisch archief tot en met schooljaar 2017-2018 beheerd door VDAB (cfr.

samenwerkingsovereenkomst VDAB-Syntra) ; VDAB levert voor die periode dan ook de nodige

vervangende attesten af. Vanaf schooljaar 2018-2019 staan Syntra autonoom in voor het afleveren

van vervangende attesten voor verloren gegane studiebewijzen.

Personen, die een wijziging van naam en/of voornaam hebben gehad, kunnen bij VDAB (voor

studiebewijzen tot en met schooljaar 2017-2018) of bij het betrokken centrum (voor latere

schooljaren) hun oorspronkelijke studiebewijs laten vervangen door een studiebewijs met de nieuwe
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naam. Bij de aanvraag moet het oorspronkelijk behaalde studiebewijs ingeleverd worden en dienen

de nodige stukken toegevoegd te worden om de naamswijziging aan te tonen.

3.3. Afsluiting van het klantentraject

3.3.1. Beëindiging traject

Zowel bij een ‘normale’ beëindiging (bij het voorziene einde van het traject) als bij een vroegtijdige

stopzetting van het traject zorgt Syntra - wellicht via de trajectbegeleider - voor de administratieve

afhandeling van het dossier (melding uitschrijving bij Onderwijs, afleveren attesten, registraties

MLP,...).  Bijkomend wordt de cursist de nodige nazorg geboden op vlak van doorverwijzing naar

andere instanties (CLB, VDAB,...) en infoverstrekking omtrent eventuele verdere

opleidingsmogelijkheden.

3.3.2. Afsluiten

Informatie over het afsluiten van het traject is te vinden in de Handleiding Mijn Loopbaan voor

Project Leertijd door Syntra vzw’s beschikbaar op Extranet.

De stappen die de jongere zet bij stopzetting van de leertijd hangen af van het feit of de jongere al

dan niet terug verder onderwijs zal volgen.

Wanneer de jongere niet kan doorstromen naar reguliere tewerkstelling of de jongere verlaat het

onderwijs definitief, moet er een ‘warme overdracht’ zijn van de trajectbegeleider Leren en Werken

(met alle ondernomen acties) naar de trajectbegeleider VDAB. De trajectbegeleider bij Syntra (zie

ook Handleiding).

● doet hiervoor de nodige registraties in het MLP-dossier van de jongere ;

● ondersteunt de jongere bij het aanpassen van zijn dossier, inschrijving bij VDAB en het in

orde brengen van formaliteiten ifv bvb. BIT (m.i.v. RVA-formulier C109-36-ATTEST) ;

● noteert in de samenvatting van het traject de relevante info omtrent de jongere, waardoor

de VDAB-trajectbegeleider het traject kan overnemen ;

● vermeldt de eigen contactgegevens in de samenvatting en verwittigt VDAB-contactpersoon ;

● zorgt dat alle lijnen op naam van de Syntra-vestiging gesloten zijn wanneer de jongere stopt

met zijn traject.

3.4. Registraties : algemene afspraken

3.4.1. Registraties in MLP

Alle informatie over de registraties in het MLP dossier is terug te vinden in de Handleiding Mijn

Loopbaan voor Project Leertijd door Syntra vzw’s op Extranet.

Opgelet! Projectlijn Leertijd wordt automatisch in de toestand “Einde schooljaar” gezet op

31/07/20xx. De Syntra vzw’s moeten de lijnen van de leerlingen die nog bezig zijn opnieuw actief
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(“Bezig”) zetten. Dit kan vanaf 1 augustus t.e.m. 29 september. Indien dit niet tijdig gebeurt, zal de

projectlijn automatisch afgesloten worden.

3.4.2. Gebruik van MLP

Voor een goede opvolging van de deelnemer en het traject is de Syntra vzw gedurende het volledige

traject leertijd verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het MLP-dossier van de leerling en

wordt relevante info m.b.t. de opvolging in het dossier geregistreerd.

3.4.3. Onderliggende bewijsstukken van de MLP registraties

De in MLP ingevoerde gegevens moeten steeds aantoonbaar zijn door onderliggende registraties.

In concreto betekent dit dat moet aangetoond worden dat de deelnemers de acties effectief hebben

bijgewoond en dat de begeleiders effectief aan de in MLP geregistreerde deelnemers

begeleiding/opleiding hebben verstrekt.

Het is de verantwoordelijkheid van de Syntra vzw om een afdoend registratiesysteem uit te werken

en te implementeren om de geleverde prestaties, de begeleidings- en opleidingsacties op een

adequate wijze te registreren en te kunnen verantwoorden.

De bewijslast hieromtrent ligt bij de Syntra vzw en kan door de VDAB of andere bevoegde organen

worden opgevraagd in functie van inspecties, audits of individuele probleemdossiers.

De bewijsstukken worden verzameld in een leerlingendossier. Het leerlingendossier is een individueel

dossier per deelnemer dat bewijst dat de begeleiding en acties effectief werden uitgevoerd conform

de afgesloten overeenkomst. Het staat de Syntra vzw vrij om, naast de verplichte registraties in MLP,

het klantendossier op papier of deels digitaal samen te stellen, maar de Syntra vzw zorgt ervoor dat

de deelnemer zijn integrale dossier steeds kan raadplegen en dat ook de VDAB en andere bevoegde

diensten op eenvoudig verzoek toegang wordt verleend tot alle gegevens in het leerlingendossier.

3.4.4. Verbintenissen i.v.m. registratie in MLP

De Syntra vzw voegt de gegevens in verband met de begeleiding toe aan het klantendossier met

behulp van Mijn Loopbaan voor Partners (MLP). De dienstverlener is verantwoordelijk voor de

juistheid van de gegevens.

Gerechtelijke gegevens mogen niet verwerkt worden. Voor de verwerking van medische gegevens

moet de klant toestemming verlenen. Zie hierover meer in paragraaf 4.3.

Voor het gebruik van MLP verbinden de Syntra vzw zich ertoe het MLP-contract met de VDAB te

ondertekenen en strikt na te leven.

De procedure en de nodige documenten zijn terug te vinden op

https://extranet.vdab.be/mlp/hoe-krijg-je-toegang-tot-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp
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3.4.5. Inzagerechten

De leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger moet steeds zijn akkoord geven vooraleer VDAB

aan een derde inzage in zijn dossier zal verlenen.
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4. PRIVACY

VDAB en partners verwerken een enorme hoeveelheid persoonsgegevens. We moeten er samen

voor zorgen dat dit veilig, correct en binnen de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG of

GDPR) en andere privacywetgeving gebeurt. Via https://extranet.vdab.be/mlp/prive/privacy

op het VDAB-extranet vind je terug  hoe het best omgegaan wordt  met persoonsgegevens.

5. FINANCIERING EN BETALING

Conform de bepalingen in het BVR hebben de Syntra vzw’s recht op volgende vergoedingen:

● Productiesubsidie

○ Uitbetaald in vier gelijke schijven, waarvan de eerste schijf wordt betaald uiterlijk op 31

januari van het lopende kalenderjaar.

○ Wordt als volgt berekend: LT(t) = LU(i) * C; waarbij

■ LT(t) = de enveloppe leertijd voor het begrotingsjaar t voor een centrum.

■ LU(i) = leerlingenuren voor de periode i, waarbij leerlingenuren het product zijn

van het aantal leerlingen die voor de eerste keer deelnemen aan de evaluaties per

module of cursus en het aantal lesuren van die module of cursus in de leertijd. De

leerlingen worden meegerekend bij het centrum waar ze effectief les volgen en

examens afleggen. De periode i loopt van 1 juli van het jaar t-2 tot en met 30

september van het jaar t-1.

■ C: een coëfficiënt die de Vlaamse Regering jaarlijks kan herzien op voorstel van de

minister na advies van de raad van bestuur. Deze wordt vastgelegd op 9,94750

euro.

Voor leerlingen met domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die les volgen

in een centrum, wordt de coëfficiënt C verdubbeld.

● Effectiviteitssubsidie

○ Integraal uitbetaald met de eerste schijf van de productiesubsidie.

○ Product van het aantal leerlingenuren van leerlingen die een getuigschrift leertijd

hebben behaald tijdens de periode i en een bedrag dat de Vlaamse Regering bepaalt na

advies van de raad van bestuur.

○ De getuigschriften worden toegerekend aan het centrum waar de leerling heeft

deelgenomen aan de eindevaluatie beroepsgerichte vorming.

○ Voor de leerlingen die het getuigschrift behalen wordt het aantal cursistenuren bepaald

op 250 en de de coëfficiënt op 1,68.

○ De centra tellen elk jaar, uiterlijk op 30 september van het begrotingsjaar t, het aantal

leerlingen. De volgende leerlingen worden geteld:
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■ Leerlingen die hebben deelgenomen aan de evaluaties van de tweede zittijd van

het jaar t-2 en die niet hebben deelgenomen aan alle evaluaties van de eerste

zittijd van het jaar t-2.

■ Leerlingen die hebben deelgenomen aan minimaal één evaluatie van de eerste

zittijd van het jaar t-1 en die in minstens ⅔ van de lessen theoretische vorming

aanwezig of gewettigd afwezig waren.

VDAB zal deze gegevens uit COOSY halen.

● Doel- en kansengroepenbeleid

○ Maximaal bedrag van € 250.000,00 te verdelen over de Syntra vzw’s o.b.v. volgende

parameters:

■ Aantal leerlingen

■ Vooropleiding leerlingen

■ Moedertaal leerlingen

■ Bezettingsgraad cursussen beroepsgerichte vorming

Naast bovenstaande vergoedingen hebben de Syntra vzw’s ook recht op subsidies in kader van de

leertrajectbegeleiding. Dit betreft een tegemoetkoming voor de inzet van leertrajectbegeleiders i.k.v.

de leertijd. Voor de berekening van de subsidie voor 2021 wordt de door Syntra Vlaanderen

gehanteerde formule toegepast. Dit betekent:

● Per 88 leerlingen in de leertijd ontvangen de Syntra vzw’s een tegemoetkoming voor de inzet

van een leertrajectbegeleider.

● De berekening wordt gebaseerd op het aantal regelmatige inschrijvingen in het vorige

cursusjaar op datum van 1 april in datzelfde jaar.

● De Syntra vzw’s ontvangen een subsidie van € 59.585,80 per leertrajectbegeleider.

● Deze subsidie wordt integraal uitbetaald met de betaling van schijf 1 van de productiesubsidie.
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6. OPVOLGING VAN DE LEERTIJD

6.1. Publicitaire verplichtingen

De publicitaire verplichtingen gaan over alle voorlichtings- en communicatieacties die je ikv leertijd

organiseert. Het is belangrijk dat het publiek weet dat het project gefinancierd wordt door VDAB en

de Vlaamse Overheid.

1. Als je een website hebt waarin Leertijd wordt vermeld dient hier het VDAB-logo vermeld

te staan.

2. Op affiches en ander drukwerk (met inbegrip van werkdocumenten bv.

centrumreglement edm) wordt het VDAB-logo opgenomen.

3. Het logo van VDAB wordt vermeld op het Centrumreglement.

4. Bij elk perscontact vermeld je duidelijk de steun van VDAB en de Vlaamse Overheid.

Het logo kan je hier terugvinden.

6.2. Rapportering

6.2.1. Kwalicoaching

De projectopvolger zal in de loop van het schooljaar een overleg organiseren met de Syntra’s.

Daarnaast zal de projectopvolger 1 keer per kalenderjaar dienstverleners bezoeken of on desk een

check doen van een aantal documenten die van belang zijn bij de uitvoering van de opdracht. De

kwalitatieve monitoring is complementair aan de gegevens verkregen op basis van de MLP

registratie. Ze heeft tot doel de dienstverlener te coachen mbt de uitvoering van het project obv het

BvR en gerichte feedback te kunnen geven.

Deze bezoeken/on desk controles worden steeds op voorhand en tijdig aangekondigd met een

opgave van de items die zullen besproken worden. Mogelijks zal gevraagd worden om de

documenten op te laten ifv een on desk controle.

6.2.2. Kwantitatieve monitoring

De monitoring van het project geschiedt op basis van de gegevens uit Mijn Loopbaan en COOSY. De

voorziene registraties in Mijn Loopbaan laat VDAB toe eenduidig te rapporteren over het aantal

leerlingen die actief zijn binnen de Leertijd en over de bereikte resultaten.

VDAB zal voorlopig geen rapporten ter beschikking stellen van de Syntra vzw’s m.b.t. de Leertijd,

aangezien COOSY voldoende informatie bevat voor de vzw’s om hun leerlingen op te volgen. Per

klant moet het verloop van het traject wel duidelijk zijn vanuit de informatie en de registraties in

Mijn Loopbaan. Verder moeten alle bewijsstukken bijgehouden worden die belangrijk zijn voor de

klant, zoals de OAO,...

1. Opvolging
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VDAB bekijkt periodiek voor een steekproef van dossiers in COOSY of er een correcte registratie werd

gedaan in Mijn Loopbaan. Hierbij wordt ook nagegaan of de leerling onder de juiste

werkzoekendecategorie werd ingeschreven (zie p. 12, 3.1.1.4. Inschrijving bij VDAB). Wanneer uit

deze steekproef blijkt dat er weinig registraties zijn of dat er fouten zitten in de

werkzoekendecategorie, zal de projectopvolger contact opnemen met de Syntra vzw.

2. Betalingen

Om de continuïteit van de dienstverlening te vrijwaren, werd er voor gekozen om de betalingen op

dezelfde manier te laten verlopen als voor de transitie. Dit betekent dat de effectiviteitssubsidie en

de subsidie voor de leertrajectbegeleiders integraal in januari betaald worden. De outputsubsidie

wordt, zoals voordien, verdeeld over vier gelijke schijven die in het begin van elk kwartaal betaald

worden.

O.b.v. de registraties in COOSY zal er tweejaarlijks bekeken worden op welke subsidies de Syntra

vzw’s recht hebben i.k.v. het doel- en kansengroepenbeleid. De betaling van deze subsidies gebeurt

op het einde van de maand waarin de definitieve berekening werd gemaakt.

Jaarlijks worden de subsidies per Syntra vzw bepaald o.b.v. de registraties in COOSY. VDAB zal echter

ook nagaan of de nodige registraties in Mijn Loopbaan gebeurd zijn en zal hierin coachend optreden.

Indien nodig kan een gesprek worden aangegaan met de Syntra vzw om na te gaan waar het fout

loopt met de registraties.

6.2.3. Financiële controle

Zoals vermeld in hoofdstuk 8 van Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van datum betreffende

de Leertijd zal de Vlaamse Sociale Inspectie het toezicht uitoefenen conform het decreet houdende

sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004. Dit toezicht wordt in volle onafhankelijkheid uitgeoefend.

VDAB ondersteunt VSI bij deze taak. De exacte modaliteiten van dit toezicht worden nog verder

uitgewerkt. Dit draaiboek wordt aangevuld zodra deze gekend zijn.
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7. CONTACTGEGEVENS VDAB

Heb je nog vragen na het lezen van deze handleiding, kijk dan ook eens op deze pagina.

Is je vraag niet opgelost of wil je iets bespreken, dan stuur je een mail naar je provinciaal

projectopvolger. Zij verzamelen alle vragen en geven je een antwoord van zodra ze de nodige

informatie verzameld hebben.

Centrale expert Leertijd - projectleider

Tonnie Cools, tonnie.cools@vdab.be, 0497.59.33.54

Projectopvolgers Samenwerking

Oost-Vlaanderen en

Vlaams-Brabant Falka Schoeters falka.schoeters@vdab.be 0473.67.09.38

Antwerpen Els Demaeght els.demaeght@vdab.be 0478.39.84.54

Limburg Joke Wysmans joke.wysmans@vdab.be 0478.94.13.32

West-Vlaanderen Carine Mommerency carine.mommerency@vdab.be 0473.43.36.75

Brussel Joke Vansweevelt joke.vansweevelt@vdab.be 0475.80.08.97

Samenwerking centraal (coördinatie opvolging)

Expert monitoring

Elke Dockx, elke.dockx@vdab.be, 0478.63.90.45

Projectleider Samenwerking

Joke Deblaere, joke.deblaere@vdab.be, 0499.54.17.50
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1 : LIJST OPLEIDINGSTRAJECTEN 2022-2023 2021-2022

De lijst met de door de Raad van Bestuur goedgekeurde opleidingstrajecten voor schooljaar 2022-2023 is te vinden
via volgende link :https://drive.google.com/file/d/1y96yUGfQcYiX5_1KMjFWWEpOPDCEC9rg/view
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BIJLAGE 2 : PROGRAMMATIE AANBOD

Bijlage 2.1. Programmeerbare opleidingen 2022-2023

Cluster 1 - Administratie
a) Administratief medewerker;
b) Administratief medewerker expeditie;
c) Administratief medewerker kmo;
d) Callcentermedewerker;

Cluster 2 - Afwerking ruwbouw
a) Dekvloerlegger;
b) Stukadoor;
c) Tegelzetter;

Cluster 3 - Auto
a) Bandenmonteur;
b) Carrosseriehersteller;
c) Demonteur/monteur carrosserie;
d) Onderhouds- en diagnosetechnicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;
e) Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen;
f) Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;
g) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen;
h) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;
i) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen;
j) Plaatwerker carrosserie;
k) Spuiter carrosserie;
l) Voorbewerker carrosserie;

Cluster 4 - Bakkerij
a) Banketbakker;
b) Broodbakker;
c) Chocoladebewerker;
d) IJsbereider;

Cluster 5 - Binnenvaart
a) Matroos binnenvaart;
b) Matroos motordrijver binnenvaart;

Cluster 6 - Dakwerken
a) Dakafdichter;
b) Dakdekker;
c) Dakdekker leien en pannen;
d) Dakdekker metalen daken;

Cluster 7 - Elektriciteit
a) Industrieel elektrotechnisch installateur;
b) Residentieel elektrotechnisch installateur;
c) Technicus domotica;
d) Technicus immotica;
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e) Tertiair elektrotechnisch installateur;

Cluster 8 - Grafische sector
a) Desktop publisher;
b) Drukker-flexograaf;
c) Grafisch vormgever;
d) Offsetdrukker;
e) Typo-drukker;
f) Webdesigner;

Cluster 9 - Horeca
a) Grootkeukenhulpkok;
b) Grootkeukenkok;
c) Grootkeukenmedewerker;
d) Hulpkelner;
e) Hulpkok;
f) Kelner;
g) Keukenmedewerker;
h) Kok;
i) Medewerker kamerdienst;
j) Medewerker snackbar-taverne;

Cluster 10 - Kapper
a) Kapper;
b) Kapper-salonverantwoordelijke;

Cluster 11 - Kleding en confectie
a) Confectiestikster;
b) Confectioneur van breiwerk;
c) Confectioneur van dameskleding;
d) Confectioneur van dassen, strikken, sjaals;
e) Confectioneur van herenkleding;
f) Confectioneur van huishoudlinnen;
g) Confectioneur van kinderkleding;
h) Confectioneur van linnengoed;
i) Confectioneur van plastiekkleding;
j) Confectioneur van regenkleding;
k) Confectioneur van sportkledij;
l) Confectioneur van werkkledij;
m) Dameskleermaker;
n) Hemdenmaker;
o) Herenkleermaker;
p) Korsettenmaker;
q) Naaister;

Cluster 12 - Koeling en warmte
a) Koelmonteur;
b) Monteur centrale verwarming;
c) Sanitair installateur;

Cluster 13 - Lassen-constructie
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a) Hoeknaadlasser;
b) Lasser beklede elektrode;
c) Lasser MIG/MAG;
d) Lasser TIG;
e) Pijpfitter;
f) Pijplasser;
g) Plaatlasser;

Cluster 14 - Magazijn
a) Bestuurder heftruck;
b) Bestuurder reachtruck;
c) Magazijnmedewerker;

Cluster 15 - Meubel, interieur en schrijnwerk
a) Binnenschrijnwerker;
b) Buitenschrijnwerker;
c) Daktimmerman;
d) Decor- & standenbouwer;
e) Interieurbouwer;
f) Karkassenmaker;
g) Machinaal houtbewerker;
h) Meubelmaker;
i) Meubelstoffeerder;
j) Plaatser binnenschrijnwerk;
k) Plaatser buitenschrijnwerk;
l) Plaatser interieurelementen;
m) Plaatser parket;
n) Productiemedewerker interieurbouw;
o) Restauratievakman meubelen;
p) Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout;
q) Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout;

Cluster 16 - Podiumtechniek
a) Assistent podiumtechnicus;
b) Podiumtechnicus;

Cluster 17 - Productie-industrie
a) Assistent productieoperator hout;
b) Assistent productieoperator metaal;
c) Assistent productieoperator voeding;
d) Basisoperator proceschemie;
e) Kunststofbewerker;
f) Machineregelaar extrusie;
g) Machineregelaar spuitgieten;
h) Machineregelaar thermisch vormen;
i) Productiemedewerker hout;
j) Productiemedewerker industrie;
k) Productiemedewerker kunststoffen;
l) Productiemedewerker metaal;
m) Productiemedewerker voeding;
n) Productieoperator hout;
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o) Productieoperator metaal;
p) Productieoperator voeding;

Cluster 18 - Ruwbouw
a) Bekister;
b) Betonhersteller;
c) IJzervlechter;
d) Metselaar;
e) Voeger;
f) Werfbediener;

Cluster 19 - Schilder-decoratie
a) Behanger;
b) Industrieel schilder;
c) Medewerker industrieel schilder;
d) Plaatser soepele vloerbekleding;
e) Schilder;
f) Schilder-decorateur;

Cluster 20 - Slagerij
a) Slager;
b) Slager/bereider verkoopklare gerechten;
c) Slager/spekslager;
d) Uitsnijder-uitbener;
e) Uitsnijder-uitbener rund;
f) Uitsnijder-uitbener schaap;
g) Uitsnijder-uitbener varken;

Cluster 21 - Textiel
a) Patroontekenaar;
b) Textieltekenaar;
c) Textieltekenaar-designer;
d) Wever;

Cluster 22 - Textielverzorging
a) Medewerker textielverzorging;
b) Operator textielverzorging;

Cluster 23 - Tuinbouw
a) Bloemen- en plantenteler;
b) Boomkweker;
c) Fruitteler;
d) Groenteteler;
e) Kruidenteler;

Cluster 24 - Tuin- en groenbeheer
a) Medewerker groen- en tuinaanleg;
b) Medewerker groen- en tuinbeheer;
c) Tuinaanlegger/groenbeheerder;

Cluster 25 - Tweewielers
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a) Bromfietsmecanicien;
b) Fietsmecanicien;
c) Motorfietsmecanicien;

Cluster 26 - Verhuis
a) Verhuizer-drager;
b) Verhuizer-inpakker;

Cluster 27 - Winkel
a) Aanvuller;
b) Kassier;
c) Verkoper;
d) Winkelbediende;

Cluster 28 - Zorg
a) Begeleider in de kinderopvang;
b) Logistiek assistent in de ziekenhuizen;
c) Logistiek helper in de zorginstellingen
d) Verzorgende;
e) Verzorgende/zorgkundige;

Cluster 29 - Andere
a) Begrafenisondernemer;
b) Bestuurder mobiele kraan;
c) Boorder;
d) Bosbouwuitbater;
e) Bouwer en hersteller van akoestische gitaren;
f) Bouwplaatsmachinist;
g) Clavecimbelbouwer;
h) Edelsteenzetter;
i) Florist;
j) Fotograaf;
k) Gieter van juwelen van edele metalen;
l) Glaswerker;
m) Glazenier;
n) Graveur in edele metalen;
o) Haarwerker-pruikenmaker-grimeur;
p) Hersteller van muziekinstrumenten;
q) Hoefsmid
r) Horlogemaker-hersteller;
s) Industrieel isolatiewerker;
t) Industrieel maaltijdbereider;
u) Industrieel verpakker;
v) Industrieel vleesbewerker;
w) Industrieel vleesproductenbereider;
x) Installateur fotovoltaïsche systemen;
y) Juwelier-goudsmid;
z) Kunstnagelstylist;
aa) Natuursteenbewerker;
bb) Onderhoudstechnicus industriële installaties;
cc) Ontwerper van sierraden;
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dd) Opticien-brillenmaker;
ee) Orgelbouwer;
ff) Orthopedie-schoentechnicus;
gg) Paardenhouder;
hh) Paletten- en krattenmaker;
ii) Pc-technicus;
jj) Pianostemmer en hersteller;
kk) Plaatser boven- en ondergrondse kabels en leidingen;
ll) Plaatser natuursteen;
mm) Pluimveehouder;
nn) Rigger-monteerder;
oo) Rioollegger;
pp) Schoenmaker en -hersteller;
qq) Schoonheidsspecialiste;
rr) Slotenmaker;
ss) Sportbegeleider;
tt) Stellingbouwer;
uu) Stratenmaker;
vv) Tandprothesetechnicus;
ww) Technicus elektrische zwembaduitrustingen;
xx) Technicus inbraakbeveiligingssystemen;
yy) Torenkraanbestuurder;
zz) Vervaardiger-hersteller van optisch materiaal;
aaa) Vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo's en saxofoons;
bbb) Werkplaatsschrijnwerker aluminium;
ccc) Werkplaatsschrijnwerker kunststof

Bijlage 2.2.  Formulier programmatie-aanvraag 2022-2023

Op aanvraag verkrijgbaar (via de centrale expert Leertijd - projectleider, Tonnie Cools)

Bijlage 2.3.  Formulier programmatie-melding 2022-2023

Op aanvraag verkrijgbaar (via de centrale expert Leertijd - projectleider, Tonnie Cools)
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BIJLAGE 3 : INSCHALING ALGEMENE VORMING

1. Inschaling algemene vorming voor bestaande leerlingen leertijd

De inschaling van bestaande leerlingen leertijd bouwt verder op de inschaling van deze leerlingen

tijdens de vorige schooljaren.  Volgende regeling geldt :

Cursusjaar X Cursustoewijzing voor cursusjaar X + 1

Leerlingen 3AV : voldoende vorderingen gemaakt

in de permanente evaluatie * ?

Neen 3AV

Ja* 4AV

Geslaagd in 4AV?

Neen 4AV

Ja 5AV

Geslaagd in 5AV?

Neen 5AV

Ja 6AV

Geslaagd in 6AV?

Neen 6AV

Ja 7AV

Geslaagd in 7AV?

Neen 7AV

Ja vrijgesteld

* De leerlingen die binnen 3AV tijdens de permanente evaluatie positief beoordeeld worden mogen

doorgaan naar 4AV. Er wordt op het eind van 3AV geen uitspraak gedaan over al of niet geslaagd zijn.

Of een leerling de eindtermen van de tweede graad heeft bereikt, wordt pas beslist op het einde van

4AV.

2. Inschaling algemene vorming voor nieuwe leerlingen leertijd
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Voor de trajectbepaling algemene vorming van nieuwe leerlingen leertijd dient de

leertrajectbegeleider bij inschrijving in de leertijd en bij het sluiten van de overeenkomst

alternerende opleiding de vroegere schoolloopbaan op te vragen via bewijsstukken. Op basis hiervan

gebeurt de trajectbepaling.

Zolang de leerling geen bewijsstukken heeft ingediend, krijgt hij de laagst mogelijke inschaling. De

bewijsstukken dienen uiterlijk binnen de 2 weken na de start van de overeenkomst (behoudens

vakantieperiodes) bij de leertrajectbegeleider ingediend te worden. Wanneer de leerling nadien

bijkomende bewijzen aanlevert, die een andere inschaling rechtvaardigen, wijzigt de

leertrajectbegeleider de lesverwijzing.

Bij de trajectbepaling algemene vorming geldt het volgende principe : een cursist heeft een

getuigschrift 2e graad nodig alvorens hij/zij naar een 3e graad mag, en een studiegetuigschrift 2e jaar

3e graad nodig alvorens hij/zij in de diplomamodule mag instappen. Leerlingen die vanuit het DBSO

komen zonder een getuigschrift 2e graad of een studiegetuigschrift 2e jaar 3e graad kunnen tot de

derde graad respectievelijk de diplomamodule worden toegelaten indien ze de eindtermen van de 2e

graad respectievelijk 2e jaar derde graad hebben verworven.

De bewijsstukken worden door de leertrajectbegeleider bij/na het sluiten van de overeenkomst

bewaard in het dossier van de leerling. De inspectie onderwijs kan deze bewijsstukken ten allen tijde

opvragen en nakijken.

Inschaling voor nieuwe leerlingen

Vooropleiding Cursustoewijzing

1e graad secundair onderwijs of BUSO OV3 zonder getuigschrift

beroepsonderwijs

3AV

1ste jaar van 2e graad secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO/DBSO/BUSO

OV4) gevolgd met A/B/C-attest

4AV

2e graad secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO/DBSO/BUSO OV4 en

BUSO OV3 met getuigschrift beroepsonderwijs) geslaagd

5AV

2e graad secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO/DBSO/BUSO OV4)

geslaagd én een extra jaar met A/B-attest

6AV

2e jaar 3e graad secundair onderwijs (BSO/DBSO/BUSO OV4 met

BSO-organisatie) geslaagd

7AV

2e jaar 3e graad secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BUSO OV4 met ASO- of

TSO-organisatie) geslaagd (= diploma)

vrijgesteld

3e jaar van 3e graad (BSO/DBSO/BUSO OV4 met BSO-organisatie) geslaagd (=

diploma)

vrijgesteld

Noot i.v.m. BUSO:
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- In BUSO OV 4 in ASO-, TSO- en BSO-organisatie kan men dezelfde onderwijsstudiebewijzen

behalen als in het gewoon secundair onderwijs.

- Voor BUSO OV3 geldt dat de 1e fase (de observatiefase die 1 schooljaar omvat) én het 1e jaar

van de 2e fase (opleidingsfase die minstens 2 schooljaren omvat) gelijkgesteld zijn aan de 1e

graad.

- Het getuigschrift beroepsonderwijs van BUSO OV3 is een eindgetuigschrift dat kan worden

behaald in het laatste jaar van de kwalificatiefase (de 3e fase die minstens 2 schooljaren na de

opleidingsfase omvat). Het sjabloon is terug te vinden in de omzendbrief SO/2011/03/buso

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14309

Anders geformuleerd geldt dus:

Genoten vooropleiding in ASO/TSO/KSO/BSO/BUSO OV4 Cursustoewijzing

Maximaal 1ste graad 3AV

3°j  A/B/C -attest 4AV

4°j  C-attest 4AV

4°j  A / B-attest 5AV

5°j C-attest 5AV

5°j  A / B-attest 6AV

6°j  C-attest 6AV

6°j  A / B-attest BSO en BUSO OV4 met BSO-organisatie 7AV

6°j A /B-attest ASO/TSO/KSO en BUSO OV4 met

ASO/TSO-organisatie
Vrijgesteld

7°j  A / B-attest BSO en BUSO OV4 met BSO-organisatie Vrijgesteld

Genoten vooropleiding in DBSO  

Geen 1e jaar geëvalueerd 3AV

Geen 2e graad, maar 1 jaar geëvalueerd 4AV

2e graad en geen extra positief geëvalueerd jaar 5AV

2e graad én een extra jaar positief geëvalueerd 6AV

3e graad 7AV

3e jaar 3e graad = diploma Vrijgesteld
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Genoten vooropleiding in BUSO OV3

OV3 zonder getuigschrift beroepsonderwijs - onafhankelijk van het

behaalde/gevolgde jaar
3AV

OV3 met getuigschrift beroepsonderwijs 5AV

3. Aandachtspunten

- Alle leerlingen, zowel leerplichtig als niet-leerplichtig, dienen de cursus algemene vorming te

volgen behoudens wanneer ze in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of

voldaan hebben aan de eindtermen van het 7e jaar algemene vorming leertijd of DBSO of een

certificaat aanvullende algemene vorming in het secundair volwassenenonderwijs hebben

behaald.

- Ingevolge een vroegere beslissing van de praktijkcommissie van Syntra Vlaanderen worden

leerlingen met maximaal een vooropleiding BUSO OV1 of BUSO OV2 niet toegelaten tot de

leertijd.

- Een OKAN-jaar is niet graadgebonden en telt dan ook niet mee als een gevolgd schooljaar na

de eerste graad secundair onderwijs.
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BIJLAGE 4 : VRIJSTELLINGEN BEROEPSGERICHTE VORMING

(SVL-Bericht 2015/014)

1. Definitie

Een vrijstelling mag niet verward worden met een toelating tot een opleidingstraject.

Een leerling wordt toegelaten tot een bepaald traject indien hij/zij aan de algemene en specifieke

toelatingsvoorwaarden voldoet.

Van zodra een leerling wordt toegelaten tot het traject kan er worden nagegaan of hij/zij een

vrijstelling kan genieten van een deel van het opleidingstraject op basis van de genoten

vooropleiding.

2. Principes

2.1.   Algemene richtlijnen

2.1.1. Voor alle opleidingstrajecten

● Een vrijstelling kan enkel op basis van vooropleiding, nooit op basis van leeftijd.

● Een vrijstelling kan enkel worden verleend wanneer de activiteiten uit de vooropleiding

voldoende overeenstemmen met deze waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd. Hiervoor

zullen de programma’s naast mekaar worden gelegd ter vergelijking.

● Een leerling die een certificaat behaalde in het DBSO zal sowieso worden vrijgesteld van de

overeenkomstige leertijdopleiding.

● Men kan nooit voor een volledig opleidingstraject worden vrijgesteld.

● Bij een leerovereenkomst gesloten voor meerdere opleidingstrajecten, dient elk

opleidingstraject apart te worden bekeken.

● Een leerling kan niet verzaken aan een vrijstelling.

2.1.2. Vrijstelling van het eerste opleidingsjaar

● Een leerling wordt vrijgesteld van het eerste opleidingsjaar van een twee- of driejarig

opleidingstraject indien hij/zij minstens geslaagd (A-attest) is in het 4de jaar BSO, TSO, KSO of

ASO of het 5de jaar BUSO voor een opleiding waarin dezelfde activiteiten aan bod komen.

○ Een leerling is geslaagd in het 4de jaar Economische Wetenschappen (ASO). De

leerling wordt vrijgesteld van het 1ste  jaar administratief medewerker.

○ Een leerling is geslaagd in het 4de jaar BSO Bouw. De leerling wordt vrijgesteld van

het eerste jaar van het traject Metselaar (= de opleiding Werfbediener) indien hij/zij

in het 4de jaar BSO Bouw quasi alle activiteiten heeft genoten van de opleiding

Werfbediener.

○ Een leerling is geslaagd in het 5de jaar BSO slagerij en vleeswarenbereiding. De

leerling wordt vrijgesteld van het 1ste jaar van het traject slager.
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● Indien een leerling uit het DBSO een aantal moduleattesten, maar geen certificaat behaalde,

kan hij vrijgesteld worden van het eerste jaar van een traject waarin dezelfde activiteiten aan

bod komen.

○ Een leerling heeft de moduleattesten “Basistechnieken metselwerk, grondwerk,

werfbediening ruwbouw, funderingen op staal”, maar ontbreekt de moduleattesten

“Riolerings- en afwateringsstelsels en Opritten” om het certificaat Werfbediener te

halen. Daarnaast heeft hij ook nog een moduleattest “Voegen”. De leerling wordt

vrijgesteld van het eerste jaar van het Traject Metselaar (= de opleiding

Werfbediener). Let wel, de beoordeling moet steeds gemaakt worden op basis van

de verschillende behaalde attesten.

2.1.3. Vrijstelling van het eerste én het tweede opleidingsjaar

● Een vrijstelling van het 1ste én het 2de opleidingsjaar van een driejarig opleidingstraject is

mogelijk indien een leerling minstens geslaagd is (A-attest) in het 5de jaar BSO, TSO, KSO of

ASO voor een opleiding waarin dezelfde activiteiten aan bod komen.

○ Een leerling wil een leerovereenkomst metselaar sluiten en is geslaagd in het 5de

jaar BSO metselaar. Op basis van deze vooropleiding wordt de leerling vrijgesteld in

het eerste en het tweede jaar van het traject metselaar.

○ Een leerling wil een leerovereenkomst brood- en banketbakker sluiten en is geslaagd

in het 5de jaar BSO brood- en banketbakkerij. Hij kan geen vrijstelling krijgen van het

1ste en het 2de opleidingsjaar. Een leerovereenkomst brood- en banketbakker

omvat 2 trajecten. Het 2- jarig traject broodbakker en het 2- jarig traject

banketbakker. Een vrijstelling van 2 jaar zou neerkomen op een volledige vrijstelling

voor het traject broodbakker. Men kan echter nooit van een volledige traject worden

vrijgesteld. De leerling wordt wel vrijgesteld van het eerste jaar broodbakker en van

het eerste jaar banketbakker.

● Indien een leerling uit het DBSO een aantal moduleattesten, maar geen certificaat behaalde,

kan hij vrijgesteld worden van de eerste twee jaren van een 3- jarig traject waarin dezelfde

activiteiten aan bod komen.

2.2 Specifieke richtlijnen

De sectorale adviseur kan strengere vrijstellingsvoorwaarden opleggen dan deze bepaald in 2.1.2 en

2.1.3. De specifieke voorwaarden die de sectorale adviseur oplegt, kunnen volgende vormen

aannemen :

● Geen vrijstelling.

● Vrijstellingen beperken tot bepaalde studierichtingen secundair of leertijd.

● Een (theoretische) instaptoets voor alle leerlingen of voor leerlingen met een

bepaalde vooropleiding.

● Beperking van de periode waarvoor vrijstelling gegeven kan worden (bvb enkel voor

het 1e jaar)

● Beperking van de periode waarin vrijstelling gegeven kan worden (bvb enkel tot eind

herfstvakantie)
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Als bijlage bij dit bericht zijn de specifieke sectorale vrijstellingsvoorwaarden gevoegd.

3. Wie geeft de vrijstellingen?

De leertijdadviseur beslist of de activiteiten uit het traject in voldoende mate in de vooropleiding aan

bod zijn gekomen. Het begrip activiteiten moet daarbij vrij eng geïnterpreteerd worden. We geven

enkele voorbeelden:

● Indien een leertijdopleiding een ruwbouwopleiding is, kunnen enkel leerlingen

vrijgesteld worden die in hun vooropleiding hoofdzakelijk ruwbouw gehad hebben.

● Een leerling geslaagd voor een 4de jaar voeding kan niet vrijgesteld worden voor

(een gedeelte) van het traject slager indien de vooropleiding geen verwerking van

vlees in een slagersomgeving bevatte.

Indien er strengere vrijstellingsvoorwaarden gelden voor een traject, beslist de leertijdadviseur bij

eventuele twijfel, na advies van de sectorale adviseur.

4. Timing

Tenzij de sectoraal adviseur een strengere voorwaarde oplegt qua timing kunnen vrijstellingen

gegeven worden tot en met 31 december van een jaar.

● Een leerling geslaagd voor het 5de jaar BSO haartooi wil op 15 oktober 2013 een

leerovereenkomst kapper sluiten. De leerling wordt vrijgesteld voor het 1ste en het 2de jaar

kapper. De einddatum van de leerovereenkomst is 30 juni 2014.

● Een leerling geslaagd voor het 5de jaar BSO haartooi wil op 15 januari 2014 een

leerovereenkomst kapper sluiten. De leerling wordt enkel vrijgesteld van het 1ste jaar

kapper. De einddatum van de leerovereenkomst is 30 juni 2015.

5. Gevolgen voor de attestering

Een leerling die vrijgesteld wordt voor een bepaalde opleiding binnen een traject kan het certificaat

van deze opleiding niet meer behalen binnen de leertijd. Op basis van de certificaten behaald voor

de niet-vrijgestelde opleidingen, kan hij wel het getuigschrift leertijd van het traject behalen.

Bijlage: Specifieke sectorale richtlijnen voor de vrijstellingen

1. Sector bouw-hout

Cluster bouw

bekister: vrijstelling van het 1e jaar op basis van het certificaat werfbediener;
ijzervlechter: vrijstelling van het 1e jaar op basis van het certificaat werfbediener;

plaatser natuursteen: vrijstelling van het 1e jaar op basis van het certificaat natuursteenbewerker;

monteur centrale verwarming:
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- vrijstelling van het 1e jaar op basis van het 1e jaar leertijd sanitair installateur of een A-attest
5 BSO centrale verwarming en sanitaire installaties;

- vrijstelling van het 2e jaar op basis van het 2e jaar leertijd sanitair installateur;

sanitair installateur:
- vrijstelling van het 1e jaar op basis van het 1e jaar leertijd monteur centrale verwarming  of

een A-attest 5 BSO centrale verwarming en sanitaire installaties;
- vrijstelling van het 2e jaar op basis van het 2e jaar leertijd monteur centrale verwarming;

Cluster decoratie

Behanger: vrijstelling van het 1e jaar op basis van het certificaat schilder.

Cluster hout en meubel

Lijst met getuigschriften leertijd die vrijstelling geven voor onderdelen van leertijdtrajecten binnen de
cluster hout en meubel

Lijst met getuigschriften onderwijs die vrijstelling geven voor onderdelen van leertijdtrajecten binnen
de cluster hout en meubel

(Mogelijke vrijstellling o.b.v. ILW (deel)certificaten op vraag verkrijgbaar)
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2. Sector cultuur en podiumkunsten

Podiumtechnicus: vrijstelling van het 1e jaar op basis van het certificaat leertijd van het uitgedoofde
3-jarig opleidingstraject assistent podiumtechnicus en op basis van het oriëntatie-attest A 5TSO
Podiumtechnieken.

3. Sector elektriciteit
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(*) afhankelijk van de gevolgde richting

4. Sector horeca

Hulpkelner: vrijstelling van het 1e jaar op basis van het getuigschrift leertijd snackbarexploitant (enkel
met het oog op het behalen van een diploma secundair onderwijs)
Hulpkok: vrijstelling van het 1e jaar (opleiding keukenmedewerker) op basis van het getuigschrift
leertijd hulpkelner

5. Sector kunst, antiek en ambachten

Juwelier goudsmid: vrijstelling mogelijk op basis van 4BSO goud en juwelen

6.     Sector personenverzorging
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Verzorgende: vrijstelling van de opleiding verzorgende op basis van het certificaat LT of DBSO
logistiek helper in de zorginstellingen.
Kapper: vrijstelling van het 1e jaar op basis van 5BUSO kappersmedewerker
Schoonheidsspecialiste: vrijstelling van het 1e en 2e jaar op basis van 5TSO Bio-esthetiek

7.     Sector voeding

Chocoladebewerker: vrijstelling van het 1e jaar op basis van het certificaat banketbakker.

8.     Sector voertuigen en metaal

Cluster voertuigen:

- Bandenmonteur
- Bromfietsmecanicien
- Carrosseriehersteller
- Fietsmecanicien
- Motorfietsmecanicien
- Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
- Polyvalent mecanicien zware voertuigen

Voor al deze trajecten geldt:
- Enkel vrijstelling mogelijk van het 1e jaar (zie hieronder echter 1 uitzondering voor het

traject motorfietsmecanicen);
- Er kan geen vrijstelling worden verleend voor leerlingen die hun opleidingstraject starten

na de herfstvakantie.

Specifiek voor het traject polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen geldt
bijkomend:

- Bij vrijstelling van het 1e jaar dient wel het verplicht pakket elektriciteit van het 1e jaar te
worden gevolgd;

- Vrijstelling mogelijk op basis van 6BSO Automechanica
- Geen vrijstelling mogelijk bij een B-attest met uitsluiting voor autotechnische richtingen.
- Geen vrijstelling mogelijk op basis van het getuigschrift leertijd carrosseriehersteller

Specifiek voor het traject carrosseriehersteller
- Vrijstelling mogelijk van het 1e jaar op basis van het getuigschrift leertijd

garagehouder-hersteller/polyvalent mecanicien personenwagens en lichte
bedrijfsvoertuigen

Specifiek voor de trajecten fietsmecanicien, bromfietsmecanicien en motorfietsmecanicien geldt:
- Het traject fietsmecanicien biedt GEEN vrijstellingsmodaliteiten voor het traject Brom- of

Motorfiets; noch omgekeerd;

- Het traject bromfietsmecanicien – wanneer 1ste jaar volledig met goed gevolg afgelegd,
biedt vrijstelling voor het 1ste jaar Motorfietsmecanicien, en omgekeerd

- Het traject bromfietsmecanicien – wanneer volledig met goed gevolg afgelegd, biedt
vrijstelling voor het 1ste + 2de jaar Motorfietsmecanicien.
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