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Advies over ESF-middelen voor ABO in BuSO-OV3
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Situering

Jongeren die een opleiding volgen in de opleidingsvorm 3 (OV3) van het buitengewoon
onderwijs (BuSO) worden op een geëigende manier opgeleid voor tewerkstelling in het
gewone arbeidsmilieu. Zij hebben nood aan extra ondersteuning via specifieke begeleiding
tijdens het leerproces. Deze extra ondersteuning tracht men te realiseren via een
alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar.
Het ABO-project, dat sinds een aantal jaar bestaat, houdt in dat de leerlingen 2 dagen op
school les volgen en 3 dagen werken. Dit wordt gezien als een adequate integratiefase om
werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.
De ABO wordt tot 31 augustus 2006 door het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteund
op basis van ESF-doelstelling 3, zwaartepunt 1 en 2.
De Raad Secundair Onderwijs keurde onderstaand advies goed op op zijn vergadering
van15 juni 2004 met eenparigheid van stemmen. Er waren 2 onthoudingen.

2

Probleemstelling

Totnogtoe subsidieerde ESF de alternerende beroepsopleiding. (ESF doelstelling 3 zwaartepunt 1 en 2. Geldig van 1 september 2003 tot 31 augustus 20061.)
Scholen kunnen met de ESF-subsidies o.a. materialen aankopen en afschrijven.
Deze ESF-middelen dreigen in de toekomst te zullen wegvallen waardoor OV 3-leerlingen
deze waardevolle integratiefase om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden via ABO, zullen
moeten missen en waardoor scholen in de problemen zullen komen als hun afschrijvingen
nog niet beëindigd zijn.
Omdat de middelen voor het uitvoeren van deze integratiefase voor de arbeidsmarkt nu op
een niet-structurele, projectmatige manier worden voorzien, is het onmogelijk om een beleid
op lange termijn uit te bouwen.
De Raad Secundair Onderwijs stelt dat er bijgevolg nood is aan een structurele financiering
zodat het eventueel wegvallen of terugschroeven van de huidige ESF-middelen in 2006 kan
worden opgevangen. Hierdoor kunnen de waardevolle projecten die het ESF momenteel
subsidieert, worden verder gezet wanneer deze tegemoetkoming zou wegvallen.
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Besluit

De Raad Secundair Onderwijs formuleert de volgende aanbevelingen die alle OV 3leerlingen ten goede moeten komen:
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de uitbreiding van mogelijkheden tot werkplekopleidingen zodat de toeleiding naar het
normale economische arbeidscircuit geoptimaliseerd kan worden;
de vervanging van de huidige projectmatige ondersteuning en financiering met ESFmiddelen door een structurele financiering. Deze structurele financiering, die best
verloopt volgens een groeipad naar 2006, mag niet ten nadele zijn van de financiering
van ander onderwijsvormen van het secundair onderwijs.
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