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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 
  1F2B8G/13DA-U-16/KS Digitaal 

dossier 
vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 
Katlijn Schroyens   
Katlijn.schroyens@ond.vlaanderen.be 02/553.96.13  

Betreft: adviesvraag voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs – voordrachten van 
september – oktober 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 opleidingsprofielen 
voldoen aan alle criteria: 
 

1) De voorstellen van opleidingsprofielen beantwoorden aan de wettelijke voorwaarden van artikel 
24 van 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. 
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b. de opleidingsprofielen geletterdheidsmodules of uitbreidingsmodules kunnen omvatten en 
dat deze aan volgende bepalingen voldoen: 

i. de geletterdheidsmodules of uitbreidingsmodules zijn opgenomen in een 
opleidingsprofiel 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 
beroepsopleiding. 

2) 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 24 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs vraag ik u het 
advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de voorgedragen voorstellen van opleidingsprofielen en het 
voorstel voor de verkorte trajecten. Gezien het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid heeft beslist dat er 
maximaal van thuis uit moet gewerkt worden, kunnen wij de voorgedragen voorstellen van 
opleidingsprofielen ditmaal niet in papieren versie noch op een CD-rom bezorgen. Zoals overlegd met de 
secretaris van de Raad Levenslang Leren wordt dit advies op 10 november 2020 verwacht.  
 
Ter informatie bezorg ik u ook de brief met de toelichting van de indieners. Op de daarin opgenomen 
vraag naar de koppeling van de zwevende modules Digitale beeldverwerking 3 en 4 aan de opleiding 
Multimediaoperator kan de overheid echter niet ingaan. Blijkbaar is er sprake van een misverstand. Deze 
zwevende modules werden immers in het verleden nooit gekoppeld aan de opleiding Multimediaoperator. 
Dit kan ook nu niet omdat hiervoor een instapvoorwaarde geldt, namelijk de competenties verworven 
hebben van de module Digitale beeldverwerking 2 (een module die niet voorkomt in de opleiding 
Multimediaoperator en wel in bepaalde opleidingen van het studiegebied printmedia).  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Voor het afdelingshoofd (afwezig) 
Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs 
 
 
 
 
Jeroen BACKS 
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