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Betrefu adviesvraag voorstellen van opleidingsproflelen volwassenenonderwijs - voordrachten van
januari - februari 2020

Geachte mevrouw Douterlungne,

Conform de bepalingen van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs hebben

de pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en het Vlaams

Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) nieuwe voorstellen van

opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs voorgedragen.

Uit de toets op de vormelijke criteria is gebleken dat de voorgedragen voorstellen van opleidingsproflelen

voldoen aan alle criteria:

1) De voorstellen van opleidingsproflelen beantwoorden aan de wettelUke voorwaarden van artikel
24van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. Dit betekent dat:

a. de voorstellen van opleidingsprofielen ten minste volgende elementen omvatten:
i. het minimum aantal lestijden van een opleiding;
ii. het aantal modules;
iii. het aantal lestijden per module dat in aanmerking genomen wordt voor de

berekening van de financiering;
iv. de verdeling van de eindtermen, de specifieke eindtermen of basiscompetenties

over de modules;
v. als de modules in sequentieel verband dienen te staan, de volgorderelatie van de

modules.
b. de opleidingsprofielen geletterdheidsmodules of uitbreidingsmodules kunnen omvatten en

dat deze aan volgende bepalingen voldoen:
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i. de geletterdheidsmodules of uitbreidingsmodules zijn opgenomen in een

opleidingsproflel van een opleiding;
ii. een uitbreidingsmodule is een module die inspeelt op een vraag naar een

specifieke uitbreiding van de competenties van een bepaalde beroepsopleiding;
iii. een geletterdheidsmodule is een module die inspeelt op een specifieke vraag naar

geletterdheidscompetenties in functie van een beroepssituatie of een inhoudelijk
aansluitende opleiding;

iv. een uitbreidingsmodule dient in sequentieel verband te staan met de aansluitende
beroepsopleid ing.

2l De voorstellen van opleidingsprofielen beantwoorden aan alle elementen van het opgelegde

format.
3) De voorstellen van opleidingsprofielen bevatten een bijlage waarin de dekking van het bestaande

modulaire aanbod van het volwassenenonderwijs wordt verantwoord.

Conform artikel 24van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs vraag ik u het

advies van de Vlaamse Onderwijsraad. De voorgedragen voorstellen van opleidingsproflelen, de brief met

de toelichting van de indieners en het voorstel voor de verlengde en verkorte trajecten vindt u in bijlage.

Dit advies wordt uiterlijk op 31 maart 2020 verwacht.

Gezien de omvang van de yoorgedragen voorstellen van opleidingsprofielen worden deze niet in papieren

versie maar op een CD-rom bezorgd. De secretaris van de Raad Levenslang Leren heeft deze ook per mail

ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Voor het afdelingshoofd (afwezig)

Hoger Onderwijs en Volwassenenonderw'tjs

Katrien BONNEUX
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Aan de heer Ben Weyts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister Ondenniijs, Sport,
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Kreupelenstraal2
1000 Brussel

Mijnheer de minister

Betreft: Voorstellen van nieuwe opleidingsprofielen lichting 15 januari 2020

Als brllage bezorgen we u 22 voorstellen van nieuwe opleidingsprofielen voor het secundair
volwassenenonderwijs.

Studiegebied Naam opleiding Dekking bestaande
opleidingen

Administratie Polyvalent administratief ondersteuner Nieuw

Adm in istratief medewerker onthaal* Te lefon ist-reception ist

Secretariaatsm edewerker

Meertalig polyvalent bediende

Polyvalent ad m in istratief medewerker*

Med isch adm inistratief assistant" Med isch-admin istratief
bediende

HR assistant* Nieuw

Boekhoudkundig assistantn Boekhoudkundig bediende

Vastgoed assistant* Nieuw

Horeca Medewerker fastfood Nieuw

Medewerker spoelkeuken Nieuw



Studiegebied Naam opleiding Dekking bestaande
opleidingen

Lassen Pijplasser*

Pijpfitter-monteur*

Constructielasser*

Lasser-monteerder*

Pij pfitter-fabriceu r"

BMBE-lasser

Buisfitter Kunststof

Buisfitter Staal

Buislasser

Hoeklasser

Lasser Monteerder

Lasser Monteerder BMBE

Lasser Monteerder MIG/MAG

Lasser Monteerder TIG

MIG/MAG-Lasser

Plaatlasser

TIG-lasser

Logistiek en verkoop Verpakker Nieuwe opleiding

Mechanica-
elektriciteit

Elektrotechn isch monteur Nieuwe opleiding

Elektrotechnisch installateur * Residentieel elektrotechnisch
installateur

Elektrotechnicus* Monteu r fotovoltaïsche
systemen

I nstal lateu r fotovoltaïsche
systemen

Bordenbouwer

Technicus industriële elektriciteit. Onderhoudselektricien

I nd ustrieel elektrotechnisch
installateur

I nstallateu r gebouwenautomatisering* lnstallateur domotica

Nï2 richtgraadl-2 Lezen en schrijven voor anders
gealfabetiseerde R1

Herwerking bestaand OP
Latijns schrift

Ruwbouw Dekvloerlegger Heruverking Dekvloerlegger (1 -
9-2019)

Deze voorstellen van opleidingsprofielen kwamen tot stand in het kader van de werkgroep
modularisering.

Voor de opleidingen die in bovenstaande tabel aangeduid werden met een (*), stellen we voor
om die in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming op te nemen in de lijst
van de diplomagerichte opleidingen.

Voor de talen vragen we binnen het studiegebied Scandinavische talen de opleiding Noors
aan. De overheid verleende een gunstig opportuniteitsadvies voor Noors RG 1, RG2, RG3
en RG4. We vragen tevens de uitbreiding van de opleiding Roemeens aan op RG2
(studiegebied Europese neventalen RG1 en RG2) en op RG3 en RG4 (studiegebied

2van5



Europese talen RG3 en RG3); de overheid verleende hiervoor eveneens een gunstig
opportu niteitsadvies.

De toevoeging van Noors en de uitbreiding van Roemeens vereisen enkel een vormelijke
aanpassing van de opleidingsprofielen AO ïA 001, AO TA 002, AO TA 003 en AO TA 004
(zie bijlagen). De module-indeling, lestijden en basiscompetenties zijn immers identiek aan
de talen Deens, Duits, Engels, Frans, ltaliaans, Portugees, Spaans, Zweeds.

Studiegebied Opleiding Opleidingsprofiel

Europese neventalen
RG1 en RG2

Roemeens RG2 Toevoeging aan bestaand OP AO TA 002 'Europese
talen groep 1 - richtgraad 2'

Europese talen RG 3
en RG4

Roemeens RG3

Roemeens RG4

Toevoeging aan bestaande OP's AO TA 003
'Europese talén groep 1 - richtgraad 3'en AO TA 004
'Európese talen groep 1 - richtgraad 4'

Scandinavische talen Noors RG1

Noors RG2

Noors RG3

Noors RG4

Toevoeging aan bestaande OP's AO TA 001
'Europese talen groep 1 - richtgraad 1', AO TA 002
'Europese talen groep 1 - richtgraad 2', AO TA 003
'Europese talen groep 1 - richtgraad 3' en AO TA 004
'Europese talen groep 1 - richtgraad 4'

Voor de voorstellen van opleidingsprofielen binnen het studiegebied Administratie willen we
graag een verlengd en een verkort trajecten voorstellen voor de module 'Digitale
administratieve vaardigheden' in alle opleidingen waarin deze module voor komt:

Verlengd: 160 lestijden (i.p.v. 120 lestijden standaard): richt zich op de groep van
traaglerende cursisten, cursisten met een anderstalige achtergrond die ook nog
taalondersteuning nodig hebben, voor kansengroepen waarvoor wordt samengewerkt
met VDAB en cursisten die meer oefentijd nodig hebben om de vaardigheden aan te
leren.
VerkoÉ: S0lestijden (i.p.v. l20lestijden standaard):snellerende cursisten en oursisten
die reeds een zekere voorkennis hebben m.b.t. digitale vaardigheden maar
onvoldoende om ze volledig vrij te stellen voor de module.

Voor de modules Engels 1.1 (Breakthrough A en Breakthrough B) willen we een verlengd
traject aanvragen van 180 lestijden i.p.v. 120 (2x 90 lestijden i.p.v. 2x 60 lestijden).

Voor de opleiding (module) 'Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden - richtgraad 1'

vragen we gezien de heterogeniteit van de doelgroep een verkort traject (van 20 lestijden)
aan voor snellerenden en een verlengd traject (van 60lestijden) voor traaglerenden

Voor de modules van de opleidingen Medewerker fastfood en Medewerker spoelkeuken
binnen het studiegebied Horeca vragen we om verlengde trajecten te kunnen inzetten. Dit is
noodzakelijk om, bij het werken met specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld laaggeschoolde
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cursisten), al dan niet in samenwerking met o.a. VDAB, de competenties voorzien in de
beroepskwalificatie te kunnen behalen.

We stellen voor volgende verlengde modules te voorzien:

- Module Werken in de spoelkeuken: 120 lestijden (i.p.v. 80 lestrlden)
- Module Klassieke fastfoodgerechten: 120 lestijden (i.p.v. 80 lestijden)
- Module Trendy fastfoodgerechten: 120 lestijden (i.p.v. 80 lestijden)

Voor de ingediende voorstellen van opleidingsprofielen binnen het studiegebied Mechanica-
Elektriciteit vragen we volgende verkorte en verlengde trajecten aan:

Voor volgende modules wordt in alle opleidingen waar ze voorkomen, een verkorte
versie aangevraagd (voor snellerende cursisten of cursisten met enige voorkennis):

- Werken op hoogte module 1+2:101t (i.p.v. 20lt)
- Werken op hoogte met hoogtewerker.1Olt (i.p.v. 20lt)

Voor alle modules binnen de opleidingen elektrotechnisch monteur en
elektrotechnisch installateur (behalve voor de 2 modules nl. "Werken op hoogte
module 1+2" en "Werken op hoogte met hoogtewerker") wordt een verlengde versie
aangevraagd (voor traaglerende cursisten, cursisten met een anderstalige
achtergrond die ook nog taalondersteuning nodig hebben, voor kansengroepen
waarvoor wordt samengewerkt met VDAB, cursisten die meer oefentijd nodig hebben
om de vaardigheden en/of de vakterminologie onder de knie te krijgen,... ):

Alle modules verlengd met +50%
o 20lt wordt verlengd: 30lt
o 40lt wordt verlengd: 60lt
o 80lt wordt verlengd: 1201t

Voor de ingediende voorstellen van opleidingsprofielen binnen het studiegebied Lassen
vragen we volgende verkorte en verlengde trajecten aan:

Voor volgende modules wordt in alle opleidingen waar ze voorkomen, een verkorte
versie aangevraagd (voor snellerende cursisten of cursisten met enige voorkennis):

- lnitiatie /assen: 40lt i.p.v. 80 lt
- Werken op hoogte module 1+2:101t (i.p.v. 20lt)
- Werken op hoogte met hoogtewerker.lOlt (i.p.v, 20lt)

Voor volgende modules wordt in alle opleidingen waat zevoorkomen, een verlengde
versie aangevraagd (voor traaglerende cursisten, cursisten met een anderstalige
achtergrond die ook nog taalondersteuning nodig hebben, voor kansengroepen
waarvoor wordt samengewerkt met VDAB, cursisten die meer oefentijd nodig hebben
om de vaardigheden en/of de vakterminolqgie onder de knie te krijgen,...):

- Alle modules hoeknaadlassen (ook de optionele module Hoeknaadlassen
BMBE): +50%

o 40lt wordt verlengd: 60lt
o 80lt wordt verlengd: 1201t
o 1201t wordt verlengd: 1801t

- De module Montagetechniek (Lasser-monteerder): 2401t i.p.v. 1601t
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Verder willen we de aandacht vestigen op het feit dat er d.d. 16 oktober 20í 9 nog 3
voorstellen van opleidingsprofielen binnen het studiegebied Land- en tuinbouw werden
ingediend: Tuinaanlegger-groenbeheerder, Medewerker groen- en tuinaanleg en
Medewerker groen- en tuinbeheer (behoren tot de lichting opleidingsprofielen ingediend per
15 september 2019). Deze 3 voorstellen werden nog niet opgenomen in het advies- en
besl u itvorm i ngsproces.

Met vriendelijke groet

Namens de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo:

GO! onderurijs van de Vlaamse Gemeenschap

Saskia Lieveyns

OVSG, Onderurijskoepel van Steden en Gemeenten

Walentina Cools

Provinciaal Ondenruijs Vlaanderen

Marieke Van Nieuwenhuyze

Katholiek Onderwijs. Vlaanderen

Machteld Verhelst

Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenondenruijs

lnge Van Acker
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