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Madame Minister, 
Dir Dammen an Hären Députéiert, 
Dir Damen an dir Hären, 
 
a besonnesch Léiw Lauréaten an Lauréatinnen, 
 
Haut den Owend hun mir eis zesummen fond fir är 
Leeschtung ze feieren. Dir kritt haut en Zertifikat iwerrécht 
deen Iech bestätegt datt dir daat erfuedert Wessen an dei 
néideg Kompetenzen hut fir e Beruff auszeüben. 
 
Ech well Iech am Numm vun der Salariatschamber, déi aer 
Interessen bis elo als Léierjong an Léiermeedchen 
vertrueden huet an an Zukunft aer Interessen als Salariëe 
vertrett, heimat fir är Réussite gratuléieren. Ech wenschen 
Iech fir är Beruffscarrière an fir ärt Privatliewen och 
weiderhin nach vill Succès.  
 
Wann dir elo schaffen gidd, kennt dir am November vun 
desem Joer aer Vertrieder an der Salariatschamber 
wielen, an ech wenschen, dass dir dann vun desem Recht 
gebrauch maacht. 
 
Et ass dest Joer fir dretten Kéier, dass am Handwierk och 
Diplomer iwerrescht gin un Kandidaten déi iwert den Wee 
vun der Validation des acquis de l'expérience gangen sin.  
 
Am Joer 2012 hun 88 Kandidaten, all Sekteur an all 
Diplom confondu, en Dossier sur le fond ofgin. Dovun hun 
der  25 eng Validation totale kritt, 18 eng Validation 
partielle an 44 Kandidaten hun naischt unerkannt kritt.   
17 mol ass en Entretien gemaa gin an 3 mol eng Mise en 
situation. 
 
D'Prozedur vun der Validatioun ass keng einfach, wéi 
d'Zuelen beleen. Op Grond vun deenen eischten 
Erfahrungen, wär et elo un der Zait een eischten Bilan vun 
der VAE ze zéien fir gegebenfalls nozebesseren.  
 
Dir, léif Lauréaten, kritt desst Joer nach een CATP, CCM 
oder CITP an huet aer gesamt Ausbildung nach no deenen 
aalen Spillregelen gemaach, waat awer net heescht, dass 
aeren Diplom dofir manner wert ass, au contraire. 
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D'Tatsach, dass déi Allermeescht vun Iech vun hierem 
Ausbildungsbetrieb iwerhuel gin sin oder an engem aneren 
Betrieb schon eng Plaatz fond hun beweist daat. 
 
Mir hoffen natiirlech, dass mir eis mat der reforméierter 
Ausbildung nach verbesseren kennen.  
 
Et ass awer keen Geheimnis, dass et an der Emsetzung vun 
der Reform eng ganz Retsch vun Startschwieregkeeten get, 
un deenen muss geschafft gin an hei kann den 
Edukatiounsministère op eis Ennerstëtzung zielen.  
 
An deem Sënn sin mir um Gang, zesummen mat aneren 
Berufschambren, Verbesserungsvirschléi zum Gesetz an 
den Reglementer vun der Reform vun der Berufsausbildung 
auszeschaffen an wärten déi der Madame Minister an 
nächster Zait zoukommen loosen. 
 
Am Wichtegsten ass et fir eis an deem Kontext, dass den 
Dialog teschend dem Ministère an den Beruffschambren 
klappt fir dass mer deen Moment wou mir en Problem an 
der Emsetzung vun der Reform feststellen, z. Beispill um 
Niveau vum Rattrapage oder um Niveau vun den Projets 
intégrés gezielt kennen reagéieren fir daat Ziel ze 
ereeschen daat mir all viséieren: Qualitéit an der 
Ausbildung. 
 
Et sin mat deem neien Gesetz vill Weichen gesaat gin fir 
eng qualitatif heichwärteg Ausbildung, dozou zielen mir firun 
allem dassen gudd Programmer ausgeschafft gin sin an 
dass eng Formation des tuteurs agefouert gouf déi 
d'Tuteuren an den Betrieber op d'Neierungen an der 
Beruffsausbildung an hier konkret Missioun  firbereed.  
 
Merci den Betrieber, déi sech an der Berufsausbildung 
engagéieren, déi sech Zait fir d'Formation des tuteurs 
huelen, déi Salarien aus hieren Betrieber fraistellen fir an 
deenen eenzelnen Arbechtsgruppen matzeschaffen an déi 
och an deenen aktuellen wirtschaftlech schwieregeren 
Zaiten weider Ausbildungsplaatzen an Stageplaatzen zur 
Verfügung stellen. 
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Mir feieren haut ären Ofschloss léif Lauréaten an sin stolz 
op Iech, iwert déi Effort'en déi dir bruet huet fir zu engem 
Diplom ze kommen, an daat zesummen mat ären Elteren, 
Frënn an Enseignanten.  
 
Als Salariatschamber maachen mir eis awer och 
gleichzeiteg Gedanken iwert den Décrochage scolaire an 
déi héich Jugendarbechtslosegkeet. 
 
Vill ze vill Jonker kommen iwerhaapt net an eng 
Berufsausbildung eran oder mussen mol een oder zwee 
Joer zousätzlech dréien éier sie eng Ausbildungsplatz 
fannen.  
 
An der Ecole fondamentale an am Cycle inférieur mussen 
déi Jonk fit gemaach gin fir d'Berufsausbildung.  
 
Wichteg ass genausou, dass mir eng gudd 
fonktionnéierend Maison de l'orientation ze kréien, an der 
déi eenzel Akteuren Hand an Hand schaffen an dass mir 
deenen eenzelnen Jonken eng Hellefstellung bidden kennen 
fir an eng Ausbildung eranzeklammen: eischt Ziel ass et jo 
esou vill Jonker wéi Méiglech iwert den Wee vun der 
Initialausbildung ze qualitizéieren. 
 
Seit desem Joer hun mir en Matcher am Handwierk, een 
Léierlengskonsulent deen eng speziell Missioun kritt huet, 
déi déi ass um Terrain: den Betrieber, deenen Jonken an 
hieren Elteren den Ausbildungsdispositif ze erklären an 
Haaptsächlech den Déséquiliber teschend Nofro an 
ugebuedenen Léierplaatzen ofzebauen. Mir mengen dass 
mir och an deenen Sekteuren déi net Handwierk sin esou 
een Matcher braichten.  
 
Stechwuert Weiderbildung: hei stin nach vill Chantieren op. 
Mir hun seit kuerzem eng  national Lifelonglearning 
Strategie an mir sin gewellt als Salariatskummer eng Hand 
unzepaacken fir déi Strategie emzesetzen. Konkret heescht 
daat fir eis dass mir eis als allereischt am Bereich vun der 
Formation des adultes, den Owescoursen déi op en DAP 
firbereeden, eng afallen loosen mussen. Dëst trefft och zou 
fir eng partiell Validation des acquis erfollegräich 
ofzeschléissen. 
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Léiw Lauréaten, 
 
Wann der elo an d’Beruffsliewen antrëtt ass et fir Iech 
wichteg, wann mir schon vun Weiderbildung schwätzen, 
dass dir déi Haaptmesuren kennt déi d'Weiderbildung 
sollen vereinfachen. Anerefalls kenn der net dovunner 
profitéieren. 
 
Renseignéiert Iech dofir iwwert déi verschidden 
Méiglechkeeten déi d’Betriber hunn fir 
d’Wéiderbildungkeschten vum Staat rembourséiert ze 
kréien a frot  ären zukënftegen Patron fir Formatiounen ze 
maachen. 
 
Renseignéiert Iech och iwwert d‘Gesetz vum „Congé 
individuel de formation“, e Gesetz wat all Salarié erlaabt een 
extra'en Congé fir Formatiounen ze maachen unzefroen. 
 
An fir konkret en Beitrag zu äerer Weiderbildung ze 
leeschten, schenken mir Iech den Nowend, en gratis 
Owescours deen der Iech kënnt an onser Brochüre vun 
eisem Lifelong Learning Center kennt eraussichen. 
 
Dir kritt an deenen nächsten Deeg e Breif vun eis 
gescheckt, wou sämtlech Detailler doriwer dran stinn. 
 
Profitéiert vun dësem Cadeau. 
 
Fir mäin Deel wënschen ech Iech vill Erfolleg fir är berufflech 
an privat Zukunft. 
 
Ofschléissend well ech den Leit vun der Chambre des 
métiers fir d’Organisatioun vun dëser Feier merci soen, 
grad wéi och den Journalisten fir hir Berichterstattung vun 
onser Diplomiwerréchung . 
 
 
Merci, an nach e scheinen Nowend. 
 
 
 


