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Betreft adviesvraag voorstellen van verlengde modules voor een

opleidingsprofiel volwassenenonderwijs - voordracht van januari 2018

Geachte mevrouw Douterlungne,

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

volwassenenonderwijs hebben de pedagogische begeleidingsdiensten van het

volwassenenonderw'tjs en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het

Volwassenenonderwijs (VOCVO) een voorstel van verlengde modules voor het

opleidingsprofiel Slager-Distributie voor het volwassenenonderwijs ingediend.

Omdat dit een vraag tot afwijking betreft van het voorgedragen

opleidingsprofiel dat op 17 november 2015 door de VLOR gunstig geadviseerd

werd, vragen we ook over dit voorstel een advies aan de VLOR. Zoals overlegd

met de secretaris van de Raad Levenslang Leren wordt dit advies op 13 maart

2018 verwacht. Als bijlage vindt u de brief met de toelichting van de indieners.

Met vriendelij ke groeten,

Linda DE KOCK

Waarnemend afdeli ngshoofd
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Vocvo

p/a GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36

1000 Brussel
15 januari 2018

Aan mevrouw Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Ondenruijs

Consciencegebouw
Koning Albert ll-laan 15
1210 Brussel

Mevrouw de minister

Betreft: aanvraag verlengde trajecten modules Slager Distributie

Voor een aantal modules van het studiegebied SLAGERIJ vragen we de mogelijkheid om
verlengde modules in te richten voor specifieke kansengroepen waarvoor met VDAB wordt
samengewerkt en voor wie het'standaard' aantal lestijden niet volstaat om de beoogde
competenties te behalen (anderstaligen, kortgeschoolden, mensen met een
arbeidshandicap, mensen met geletterdheidsproblemen ...). De ervaring leert dat het
noodzakelijk is om, in functie van een zo hoog mogelijk slaagpercentage en doorstroming
naar de arbeidsmarkt (doelstelling van de samenwerkingsverbanden VDAB-CVO's), o.a.
gebruik te maken van een verlengd leertraject.

Concreet worden verlengde trajecten aangevraagd voor:
o alle modules van de opleiding Slager Distributie: 1201t (i.p.v.80 lestijden).

Drie van deze modules bestaan al in "verlengde vorm" omdat ze ge,meenschappelijk zijn met

de opleiding Medewerker slagerij. Maar deze blijken niet in verlengde vorm goedgekeurd te
zijn voor Slager Distributie. Ook voor de twee andere modules van Slager Distributie willen

de CVO's over een verlengde versie beschikken (1201t i.p'v. 80lt)

Met vriendelijke groet

Namens de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo

GO! ondenivijs van de Vlaamse Gemeenschap

Saskia Lieveyns

OVSG, Ondenruijskoepelvan Steden en Gemeenten

Geertruide Ruyter



Provinciaal Ondenruijs Vlaanderen

Marieke Van Nieuwenhuyze

Katholiek Ondenruijs. Vlaanderen

Machteld Verhelst

Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenondenrvijs

lnge Van Acker
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