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Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs
Leuvenseplein 4 23 mei 2000
1000 Brussel RVOL/WNI/ADV/008

Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema's
in het secundair onderwijs voor sociale promotie

 

1 Situering
 
 Op 1 maart 2000 vraagt de Administratie Permanente Vorming het advies over de aanvragen
voor nieuwe structuurschema's of voor wijziging van bestaande structuurschema's in
uitvoering van artikel 3 § 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1999
houdende de vaststelling van de voorlopige modulaire structuurschema's van het modulair
onderwijs voor sociale promotie. Volgens dit artikel konden de centra voorstellen tot wijziging
van een bestaand structuurschema of voorstellen van een nieuw structuurschema aan het
departement Onderwijs toezenden tot 31 januari 2000. De administratie zendt het voorstel
voor advies naar de onderwijsinspectie en de Vlaamse Onderwijsraad.
 
 Artikel 75 van het decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het
volwassenenonderwijs van 2 maart 1999 bepaalt immers dat in afwachting van de nieuwe
modulaire structuur, zoals voorzien in de artikels 14 tot 18 van hetzelfde decreet, de huidige
modulaire structuur van kracht blijft en dat de regering ook voor andere studiegebieden en
categorieën voorlopige structuurschema's kan goedkeuren, overeenkomstig een door haar
genomen besluit (cfr. supra).

 De bestaande modulaire structuurschema's zijn algemeen geldend. Een afdeling waarvoor
reeds een modulair structuurschema bestaat kan slechts overschakelen van de lineaire
organisatie naar dat structuurschema. De bestaande structuurschema's kunnen
geactualiseerd worden; eens aangepast zijn ze voor elke instelling die deze inricht van
kracht. Voor afdelingen waarvoor nog geen modulaire structuurschema's bestaan, kunnen
modulaire structuurschema's worden ontwikkeld. Eens goedgekeurd zijn de gewijzigde of
nieuwe structuurschema's voor elke instelling van kracht.
Met het oog op een tijdige communicatie over de nieuwe schema's en leerinhouden met de
centra stelt het besluit in artikel 3 § 4 dat het departement Onderwijs vóór 31 mei aan het
centrum meldt of het voorstel al of niet aanvaard wordt. Zonder bevestiging van het
departement wordt het voorstel na 31 mei geacht goedgekeurd te zijn.

 De raad wil de scholen wel de tijd geven voor een degelijke inhoudelijke en organisatorische
implementatie. Daarom was de raad er tevreden over dat punt 2.3.1 van de omzendbrief
OSP/ORG van 9 juli 1999 de mogelijkheid bood aan de centra om na wijziging van een
structuurschema het oorspronkelijke leerplan nog één jaar te gebruiken. Deze mogelijkheid
is vooral van belang voor de centra zelf die geen voorstel indienden, maar wel gevat worden
door gewijzigde of nieuwe schema's (zie punt 3 implementatie). De raad dringt aan om ook
andere centra die hetzelfde studiegebied in het secundair of dezelfde categorie in het hoger
onderwijs inrichten over de structuurschema's en leerinhouden van gewijzigde en nieuwe
schema's op de hoogte te stellen.
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 De raad stelt er prijs op dat de centra in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling van
voorlopige modulaire structuurschema's kunnen betrokken worden in een voorbereidend
overleg. Door die voorbereiding van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad wordt
verhinderd dat eenzijdig ontwikkelde voorstellen andere aanbieders vatten.
 
 De voorbereiding van de adviezen over modulaire structuurschema's heeft de Raad voor
Volwassenenonderwijs toevertrouwd aan de werkgroep modulair stelsel. Deze heeft de
opdracht de ingediende actualiseringen en voorstellen te beoordelen. Deze werkgroep
bestaat uit vaste leden en uit wisselende leden, deskundig voor het voorliggend dossier. Bij
enige dossiers heeft de Dienst voor Beroepsopleiding zijn expertise ingebracht. Het is
geweten dat de overheid zelf reeds voor enkele opleidingen of opties definitieve voorstellen
uitwerkt. Dat belet niet dat in afwachting van die uitwerking van de opleidingsprofielen
conform de nieuwe decretale bepalingen voor een overgangsperiode een gunstig advies kan
worden gegeven aan een aantal aanvragen.
 
 De raad wijst op het belang van dit advies omdat het een aantal inzichten weergeeft, die ook
voor de voorstellen van modularisering van opleidingen en opties die de overheid
voorbereidt, hun betekenis hebben. Het artikel 15 van het decreet van 2 maart 1999 geeft
een adviesbevoegdheid aan de Vlaamse Onderwijsraad over het minimale aantal lestijden
dat de afdelingen, opleidingen of opties moeten tellen, over het minimale aantal lestijden van
elke module, over het minimale aantal lestijden praktische vakken dat een module moet
bevatten en over het beginniveau en eindniveau van elke module.

2 Advies
 
 Dit advies bevat als bijlagen de modulaire structuurschema's, de bijhorende minimale
leerinhouden en de doelstellingen per afdeling.
De Raad voor Volwassenenonderwijs brengt dit advies uit op 23 mei 2000.
Bij elk dossier staat het stemgedrag. De raad heeft unaniem ingestemd met punt 3
implementatie.
 
 SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE
 
2.1 In het studiegebied Boekbinden

2.1.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Boekbinden HSBL

 De aanvrager had al vorig jaar de wens te kennen gegeven aan de bestaande lineaire
afdeling Boekbinden HSBL een modulaire structuur te geven.
Hij had een zodanig voorstel uitgewerkt dat deze aanvraag veeleer een voorstel inhield voor
de definitieve opleidingenstructuur van dit studiegebied. Voorbeelden daarvan waren de
integratie van technische vakken en praktische vakken in de modules. De raad stelde dan
ook voor te wachten op het overheidsvoorstel, dat was aangekondigd.
 
 De Dienst voor Onderwijsontwikkeling heeft inmiddels een voorstel van opleidingsprofiel en
opleidingenstructuur klaar voor het studiegebied boekbinden, waarover advies is gevraagd.
De raad heeft in een reactie aan de Minister meegedeeld dat de decretale procedure
waarmee basiscompetenties worden ingevoerd niet is gevolgd. Art. 11 van het decreet
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volwassenenonderwijs laat uitschijnen dat voor alle studiegebieden, op algemene vorming,
Nederlands tweede taal, talen en huishoudelijk onderwijs na, dus ook voor de opleidingen in
het studiegebied boekbinden beroeps- en beroepsopleidingsprofielen zullen worden
vastgelegd. Op basis van lezing van art. 12 mag men verder verwachten dat voor
opleidingen zonder analogie in het voltijds secundair onderwijs, geëigende
kwaliteitsstandaarden moeten worden vastgesteld. Voor de opleiding boekbinden voldoen de
door de Minister ter advies aan de Vlor voorgelegde basiscompetenties niet aan de bepaling
in het decreet volwassenenonderwijs1. Voor het opleidingsprofiel in het studiegebied
boekbinden werden immers voorafgaand geen beroeps- en beroepsopleidingsprofielen
vastgesteld. In de voorbereidende documenten wordt gesteld dat in de betreffende sector
geen representatieve beroepsorganisatie bestaat die hiervoor kan instaan.
De raad heeft op 21 maart 2000 een standpunt ingenomen over de invoering van
kwaliteitsstandaarden in dit en andere studiegebieden zonder vergelijkbare tegenhanger in
het voltijds secundair onderwijs.
 
 De principiële bemerkingen die bij de adviesvraag over diverse opleidingsprofielen zijn
geformuleerd, doen geen afbreuk aan de waardering en het respect voor het voorbereidende
inhoudelijke werk dat door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling is geleverd.
 Om tijdverlies tegen te gaan suggereert de raad dat de aanvrager in staat wordt gesteld om
het overheidsvoorstel als een voorlopig modulair structuurschema in te voeren, evenwel
zonder dat de voorgestelde doelen het statuut van basiscompetenties krijgen.
Op Europees niveau wordt inmiddels gewerkt aan een beroepsprofiel. De projectduur is 18
maanden. De raad stelt voor om van dat beroepsprofiel te vertrekken voor een definitief
opleidingsprofiel.
De raad wijst er wel op dat vakoverschrijding niet haalbaar is in de overgangsregeling. Elke
eenheid moet een toewijzing krijgen als technisch of als praktisch vak.
Over het huidige voorstel van modulair structuurschema merkt de raad voorts op dat er een
gevoelige verhoging optreedt van het aantal lestijden. Onder meer om die reden en in het
licht van het beperkt aantal cursisten deinst het andere centrum, dat dit studiegebied inricht,
vooralsnog terug voor de modulaire organisatie en wenst het tijdelijk de lineaire organisatie
te behouden.
 
 De raad geeft aan dit voorstel een positief advies met dien verstande dat het wordt
opgevat als een voorlopig modulair structuurschema zoals voorzien door het besluit van
de Vlaamse regering van 7 september 1999 houdende de vaststelling van de voorlopige
structuurschema's van het modulair onderwijs voor sociale promotie. De vermelde
basiscompetenties en sleutelvaardigheden zijn op te vatten als de doelstellingen en
leerinhouden.
19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

                                               
1 Het begrip 'basiscompetenties' wordt in het decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden
van het volwassenenonderwijs van 2/3/1999 omschreven als 'vaardigheden, kennis en attitudes' die
via een beroepsopleiding verworven worden en die op initiatief van de overheid in samenspraak met
de onderwijsverstrekkers afgeleid zijn van één of meer beroepsopleidingsprofielen' (cfr. art. 3, 2).
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2.2 In het studiegebied Grafische Technieken

2.2.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Desktoppublishing HSTL

 Vorig jaar adviseerde de raad positief over een nieuw modulair structuurschema voor de
afdeling Desktoppublishing ASBL. Deze aanvraag betrof de samenvoeging, modularisering
en actualisering van meerdere lineaire afdelingen, nl. beeldverwerking micromontage,
beeldverwerking-scanner, digitale fotografie, opmaaktechnieken, tekst- en beeldintegratie en
zettechnieken. Een nieuwe technologie, namelijk digitaal drukken werd toegevoegd. Op deze
wijze ontstond voor de hele pre-press één afdeling met logisch trajectopbouw voor de
cursisten.
 
 Het voorgestelde schema brengt een vereenvoudiging van het bestaande aanbod tot stand,
dat daardoor aan transparantie wint. Een meer aangepaste benaming voor dit geheel, dat
niet vergelijkbaar is met een aanbod in het voltijds secundair onderwijs, moet worden
overwogen voor de definitieve opleiding in de vierde graad.
 
 Omdat het in deze fase niet haalbaar was de leerinhouden grondig te vergelijken met andere
bestaande afdelingen, vroeg de raad om de definitieve opleidingen en opties zo op te vatten
dat geen onnodige overlappingen zouden voorkomen.
 
 Eerder heeft de Administratie Permanente Vorming een voorlopig modulair structuurschema
goedgekeurd van de afdeling 'Elektronische paginaopmaak en multimedia HSTL'. De
aanvrager vraagt nu de afdeling 'Desktoppublishing HSTL' om te schakelen naar het
bestaande modulaire structuurschema van de afdeling 'Elektronische paginaopmaak en
multimedia HSTL'. De raad stelt vast dat dit impliceert dat beide afdelingen op het niveau
HSTL elkaar zouden overlappen. Aan het bestaande modulaire structuurschema wijzigt
niets. De raad concludeert dat het onnodig is over dit structuurschema een advies uit
te brengen.
19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.3 In het studiegebied Al gemene Vorming

2.3.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
algemene vorming TSO derde graad: secretariaat – talen

 Deze aanvraag betreft de aanpassing van de bestaande modulaire afdeling secretariaat-
talen HSTL waar de component algemene vorming in opgenomen was. De raad heeft vorig
jaar aan dit structuurschema een positief advies verleend. Deze afdeling wordt reeds
aangeboden als tweedekansonderwijs algemene vorming.
De aanvraag gebeurde in overleg met de andere inrichters van het tweedekansonderwijs.
 
 De raad herinnert aan de decretaal voorziene opleidingenstructuur met een afzonderlijk
schema voor algemene vorming TSO in het studiegebied algemene vorming naast het
specifieke schema voor secretariaat-talen TSO in het studiegebied handel. In afwachting van
de definitieve opleidingenstructuur en een regeling voor het uitreiken van gelijkwaardige
diploma's secundair onderwijs door de centra zelf, moet het tweedekansonderwijs evenwel
de gelegenheid hebben om de cursisten voor te bereiden op de examens van de
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Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarom wordt tijdens de
overgangsperiode uitgegaan van de programma's en modulaire structuur zoals die voor de
Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap door de Minister is goedgekeurd als een
programma dat overeenkomt met het voltijds secundair onderwijs. Het aantal lestijden steunt
op ervaringsgegevens.
 
 De overname van deze pakketten heeft voor gevolg dat de module basis talen, die deels
studierichtingspecifiek is, toch behoort tot het deel algemene vorming. De Examencommissie
differentieert het programma vreemde talen naargelang de studierichting. Deze
differentiëring krijgt in de aanpassing van het structuurschema gestalte door na een
inleidende module (Ab1 en Ac1) een 'lichte' (Ab2b en Ac2b) naast een 'zware' eenheid
Frans, respectievelijk Engels (Ab2a en Ac2a) in te voegen. Het voorstel is vergezeld van de
nodige aanvullingen van de doelstellingen en leerinhouden, die overeenkomen met voorheen
goedgekeurde leerplannen.
 
 Cursisten secretariaat talen volgen het zwaardere programma talen; cursisten bijzondere
jeugdzorg volgen het lichtere programma. Het aanbod in het tweedekansonderwijs voor het
TSO is vandaag tot secretariaat-talen en bijzondere jeugdzorg beperkt. Door de toevoeging
is het evenwel niet uitgesloten ook andere richtingen te bedienen.

 De raad volwassenenonderwijs is overtuigd dat de definitieve vormgeving van het
studiegebied algemene vorming samenhangt met de invoering van de eindtermen en
basiscompetenties van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.
 De raad wil mee bewaken dat in de definitieve fase dit aanbod goed spoort met de
basisvorming van het voltijds secundair onderwijs. De uitwisselbaarheid met de structuur van
het voltijds secundair onderwijs, die in het TSO niet meteen modulair zal opgevat zijn, vergt
equivalenties. Ook aansluitingen tussen de onderwijsvormen zijn denkbaar.
 
 Voor de definitieve vormgeving wijst de raad op de wenselijkheid sleutelvaardigheden te
integreren en waar mogelijk vakken te integreren.
 
 Voorts zijn uitdagingen aan de orde wat betreft de evaluatie, de trajectbegeleiding,
studiebelasting en begeleide zelfstudie. De raad is bezorgd dat de door het decreet
voorziene mogelijkheden voor trajectbegeleiding in het algemeen ontoereikend zijn en i.h.b.
voor de cursistenbehoeften in dit studiegebied bijzonder krap uitvallen. Een organieke
oplossing wordt verwacht van de uitvoeringsbesluiten inzake de omkadering.
 
 Zowel tijdens de overgangsfase als tijdens de definitieve fase moet de studiebelasting
haalbaar zijn voor de cursisten. De raad geeft zich rekenschap dat het aantal lestijden hoog
is, zeker voor wie met avond- en weekendlessen het diploma secundair onderwijs wil halen.
Nochtans zijn sommige volwassen cursisten in staat tot een snellere verwerking mits
begeleide zelfstudie. Die faciliteiten kunnen in het gecombineerd onderwijs gestalte krijgen.
Ook tijdens de overgangsfase vraagt de raad objectieve procedures en criteria inzake de
evaluatiemethodiek en het examenreglement.
 De raad is bereid de ontplooide dynamiek van de inrichters te ondersteunen en geeft een
gunstig advies aan de aanpassing van het voorgesteld modulair structuurschema voor de
TSO-studierichting. Dit advies is beperkt tot wat in het structuurbesluit is opgenomen als een
opleiding met tweedekansfunctie.
19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.
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2.4 In het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs

2.4.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
'Bloemenschikken en -binden' HSBL

 Deze aanvraag betreft de modularisering van de bestaande lineaire afdeling
bloemenschikken en -binden.
 
 De raad adviseerde in 1999 over een vroeger schema om te wachten op het voorstel van de
overheid. De raad pleitte voor een opleiding met meer componenten dan bloemenschikken
alleen.
De Dienst voor Onderwijsontwikkeling heeft een voorstel van definitief opleidingsprofiel
volgens de modulaire organisatie uitgewerkt voor de opleiding 'inrichten van de woning'.
Daarin zijn vervat de modules 'basisvaardigheden bloemschikken', 'creatief bloemschikken'
en 'decoratief met papier en natuurlijke materialen'. Het betreft 3 modules van telkens 160
lestijden, hetzij in het totaal 480 lestijden praktische vakken. De raad is om advies gevraagd
over het opleidingsprofiel inrichten van de woning en heeft zich daarover nog niet ten gronde
uitgesproken.
 
 De aanvrager neemt de goedgekeurde lessentabel over van de lineaire 3-jarige afdeling en
zet die om in een modulaire structuur. In de lineaire afdeling is bedrijfsbeheer geïntegreerd
met als vakken 'handelsrekenen, handelsdocumenten, boekhouden en beginselen van
verkoopkunde' en 'gebruik van de informatica in het bedrijfsbeheer'. Hieraan worden 140
lestijden besteed. Aan de overige vakken in de lineaire afdeling worden 820 lestijden
besteed.
 
 De raad wijst erop dat bedrijfsbeheer als een afzonderlijk studiegebied met een modulaire
afdeling bedrijfsbeheer dient te worden opgevat. Uit alle andere modulaire afdelingen is met
het oog daarop voorheen het onderdeel bedrijfsbeheer geweerd. De raad kan niet
goedkeuren dat de afdeling bloembinden en -schikken op deze regel een uitzondering zou
maken. De module 'administratie en bedrijfsbeheer' kan bijgevolg geen onderdeel
vormen van een voorlopig modulair structuurschema.
 
 De raad heeft vooral vragen bij de opportuniteit om nu nog dit voorlopig
structuurschema goed te keuren dat wezenlijk verschilt van het voorgestelde
opleidingsprofiel. Het voorgestelde aantal lestijden in het voorlopig structuurschema,
namelijk 840 (zonder bedrijfsbeheer), ligt beduidend hoger dan in het voorstel van de
overheid. Het ligt voor de hand dat voor de vergelijkbare modules de leerdoelen en
leerinhouden in het leerplan meer zijn uitgewerkt, maar het concept van de afdeling
bloemschikken en -binden reikt ook beduidend verder. Het programma is nogal theoretisch-
technisch opgevat. De raad meent dat een meer praktische oriëntering met een omvang van
480 lestijden zoals in het voorstel van de DvO kan volstaan.
De raad aanvaardt dat een hobbybezigheid met de nodige kwaliteit gepaard moet gaan.
Toch wijst de raad op de finaliteit van het studiegebied huishoudelijk onderwijs waartoe de
afdeling behoort. Hier dringt zich een afweging op vanaf wanneer de smaakvolle verzorging
van bloemenstukken overgaat in de professionele vaardigheden van een vakman.
De modules bloemenschikken en -binden in een huishoudelijke afdeling kunnen voor
sommigen wellicht een opstap zijn voor een meer professioneel gerichte opleiding in het
studiegebied land- en tuinbouw (bloementeelt en bloemenschikken).
De werkgroep heeft wel opgemerkt dat de benaming 'kunst in de woning' niet de ideale vlag
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voor de lading is, want de benaming zegt niet genoeg over de rijke inhoud. Misschien kan
gedacht worden aan een benaming die meer de creativiteit in en om de woning oproept. De
werkgroep zou nog meer variëteit in de opleiding brengen om er bijvoorbeeld ook natuur en
tuin bij te halen. Nu lijkt het wat eenzijdig om knutselen te gaan. Dergelijke aanpassingen
van het concept kunnen in het advies over het opleidingsprofiel van de DvO meer in detail
worden uitgewerkt.
 
 Om al deze redenen geeft de raad geen gunstig advies aan deze aanvraag voor het
voorlopig modulair structuurschema in afwachting van een advies over het
opleidingsprofiel inrichten van de woning.
De raad vraagt dat de inrichter naar analogie met boekbinden reeds de gelegenheid
krijgt om het overheidsvoorstel als een voorlopig modulair structuurschema te
hanteren. Dat heeft het voordeel dat het opleidingsprofiel experimenteel kan worden
uitgetest in één of meer centra.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.5 In het studiegebied Warmte en Koeling

2.5.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Centrale verwarming HSBL

 Deze 2 aanvragen betreffen eenzelfde aanpassing van het bestaande modulaire
structuurschema voor de afdeling centrale verwarming.
De toevoeging van 2 eenheden m.b.t. de controle van stookolietanks is ingegeven door
nieuwe wettelijke bepalingen in Vlarem II (B.S. 31 juli 1995, wijziging 31 maart 1999). Artikel
6.5 handelt over de controle van particuliere stookolietanks met een waterinhoud minder dan
5000 liter; de periodieke controles en het onderhoud van deze tanks moeten uitgevoerd
worden door een erkend brandertechnicus die met vrucht een bijkomende opleiding over
stookolietanks heeft gevolgd in een erkende instelling. Wie de controles uitvoert moet al
erkend brandertechnicus zijn. Het is wel mogelijk beide opleidingen, brandertechnicus en
controleur van stookolietanks, samen te volgen met het oog op een erkenning. Volgens
Vlarem II moet de opleiding bestaan uit minstens 10 uren theorielessen en 10 uren praktijk,
telkens van 60 minuten, over een voorgeschreven leerstof. De nieuwe elementen in de
wetgeving vragen een snelle aanpassing van de opleiding.
 
 In het licht van het voorgaande acht de raad de meest logische schikking de beide toe te
voegen modules (B7 en B8) te plaatsen bij brandertechnicus, namelijk na B3 technologie
oliebranders en B4 praktijk oliebranders. In afspraak met de beide aanvragende centra wordt
rond B3 en B4 een stippellijn getrokken (kunnen gelijktijdig worden gevolgd); ook rond B7 en
B8 komt een stippellijn. Tussen beide stippellijnen komt een pijl om de sequentiële volgorde
aan te geven. Deskundigen menen dat in de toekomst het voorgestelde aantal lestijden moet
opgetrokken worden tot 40 om de technologie en reglementering te kunnen behandelen.
De raad geeft een gunstig advies mits het wordt opgevat als een voorlopig modulair
structuurschema.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.
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2.6 In het studiegebied Voeding

2.6.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
'Hotelbedrijf' HSBL

 De raad ontving meerdere vragen.
Deze aanvragen betreffen uitbreidingen en invullingen van specialisatiemodules bij de
bestaande modulaire afdeling Hotelbedrijf.
 
 In 1999 is reeds een aanvulling gebeurd met de S-module 'Bier en gastronomie' naar
analogie met de structuur van de module 'Wijnkelder' toe te voegen. De laatste eenheid
daarvan Sf 5 wordt al gewijd aan de horeca-reglementering.
 
 Nu zijn er twee voorstellen voor verdere aanvullingen van het structuurschema met
specialisaties 'Hotelonthaal', 'Ceremonie' en 'Caféondernemer'. De raad vraagt zich af hoe
de specialisaties zich tot het geheel van de afdeling verhouden, vermits er geen bijkomende
toelatingsvoorwaarden worden vereist.
 
 Tot nu is de afdeling hotelbedrijf te eenzijdig gericht op zaal en keuken. De toegevoegde
modules brengen de organisatorische kant van het hotelbedrijf aan met onthaal,
housekeeping en gastenservice. De raad vindt dit een geschikte aanvulling. Hij beveelt wel
aan om cursisten aan te zetten om daarnaast de module beroepsgerichte taal ook te volgen
met het oog op de nodige taalvaardigheid bij onthaalactiviteiten. Naast Frans zou ook Engels
en Duits daar aan bod moeten komen en specifiek gericht op hotelbedrijf en niet louter op
keuken en zaal. Voorts moeten in de eenheid front-office de minimale taalvaardigheden
(standaardzinnen) om de hotelgast professioneel te onthalen verworven worden.
 
 Het voorstel voor caféondernemer ambieert dat wie de eenheid Sh1 Cafémanagement
volgde voldoet aan de vereisten gesteld door de Belgische Dienst voor Serveerkunst van het
Bier. Zij bekomen het BSB-attest van gebrevetteerd uitbater onder volgende voorwaarden:
de leraars hebben de opleiding van de BSB gevolgd en BSB zit in de examencommissie. De
raad wijst erop dat kandidaat-ondernemers in de voedingssector ook over een
distributieattest moeten beschikken, dus de afzonderlijke afdeling bedrijfsbeheer moeten
volgen.
 
 De raad steunt op overleg in de werkgroep modulair stelsel en stelt dat het om toevoegingen
in niet verplichte modules gaat en dat het schema voor het overige niet wijzigt, zodat zich
geen moeilijkheden met de implementatie kunnen voordoen.
 De raad brengt over deze aanvraag een gunstig advies uit en herneemt de vraag om voor
de andere specialisaties de leerinhouden in te vullen.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.7 In het studiegebied Mechanica-Electriciteit

2.7.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Elektromechanische onderhoudstechnieken HSTL

 Deze aanvraag betreft de modularisering van de bestaande lineaire afdeling
elektromechanische onderhoudstechnieken.
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 De Dienst voor Onderwijsontwikkeling en de Inspectie denken aan een definitieve opleiding
Industriële onderhoudstechnieken, overeenstemmend met het voltijds secundair onderwijs,
en de Dienst Beroepsopleiding zou een dergelijk voorstel uitwerken. Een datum daarvoor is
nog niet vooropgezet. De Inspectie merkte op dat er rekening dient gehouden met
overeenstemmende bestaande modulaire structuurschema's zodat de uitwisselbaarheid van
modulen gewaarborgd wordt. Zij verwijst vooral naar elektromechanica.
Evenwel ligt nu geen voorstel voor de afdeling elektromechanica voor advies voor.
 
 De raad stelt vast dat het voorstel in vergelijking met de versie van vorig jaar op een ernstige
wijze is aangepast aan de toen gemaakte opmerkingen. Voornamelijk is werk gemakt van de
specifieke onderhoudstechnieken. Deze zijn logisch geordend in drie grote pijlers: elektrisch
onderhoud, mechanisch onderhoud en hydraulisch en pneumatisch onderhoud. In overleg
met een rits bedrijven is de inhoud geactualiseerd en toegesneden op een
competentiediagram met oog voor storingsanalyse, verbetertechnieken, procescontrole en
preventie van storingen. De verwantschap met elektromechanica is aanwezig in het schema,
maar genuanceerd tot wat werkelijk gemeenschappelijk is. Het basisgedeelte van de afdeling
bestaat nu uit capita selecta, beperkt tot wat toepassingsgericht noodwendig is.
De raad is voorstander van vergelijkbare en uitwisselbare basismodules en suggereert de
verwantschap met elektromechanica en bijvoorbeeld ook met automatisering nog nader te
bekijken bij het ontwerpen van de definitieve opleidingenstructuur.
Voorts lijkt het aantal lestijden voorzien voor computerkennis en wiskundige bewerkingen
beperkt.
 
 De raad meent toch dat het voorstel als voorlopig structuurschema voldoende meerwaarde
aanreikt en verleent een gunstig advies.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.7.2 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Vliegtuigtechnieken HSTL

 
 Deze aanvraag betreft een nieuwe modulaire afdeling vliegtuigtechnieken HSTL. Het initiatief
gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van luchtvaartorganisaties en -industrie.
Het voorstel beantwoordt volledig aan de Europese regelgeving (Joint Aviation Authorities,
JA Requirements 66) inzake het verlenen van de licentie A voor het onderhoud van
vliegtuigen en leidt tot een inzetbaarheid in de aangesloten landen. De studierichting
vliegtuigtechnieken TSO derde graad leidt op tot licentie B1 en het hoger onderwijs zou tot
de licentie B2 leiden.
 
 Deze regelgeving beschrijft de verplicht leerinhouden per module en de minimale duur van
de opleiding.
 T.a.v. wat bij het departement was ingediend is het voorstel op volgende punten aangepast:
-   module A basis (als voorbereidende module i.p.v. 'basistechnieken') naar analogie met
andere structuurschema's; een deelattest is niet voorzien voor deze module;
-   eenheid A4 inleiding informatica is geschrapt en de inhoud is geïntegreerd in C3
vliegtuigelektronica;
-   module B: voor de eenheid B2 aërodynamica behoudt 40 lestijden, de overige 40 zijn
toegevoegd aan eenheid B3 vliegtuigsystemen;
-   module C: de benaming is gewijzigd in vliegtuigelektriciteit en -elektronica; met volgende
eenheden C1 elektriciteit, C2 vliegtuigelektriciteit en C3 vliegtuigelektronica;
-   module E: de benaming is gewijzigd in vliegtuigonderhoud; met volgende eenheden E1
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vliegtuigonderhoudstechnieken, E2 toegepaste vliegtuigonderhoudstechieken, E3 human
facors, E4 luchtvaartreglementering.
 De raad geeft een positief advies aan dit voorstel en classificeert de afdeling in het
studiegebied mechanica-elektriciteit.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.7.3 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Computertechnicus HSTL

 
 Deze aanvraag betreft de aanpassing van de bestaande modulaire afdeling
computertechnicus.
 De afdeling heeft als algemene doelstelling computertechnici te vormen die deels
zelfstandig, deels onder begeleiding de hardware van een computerpark kunnen beheren,
computersystemen op maat kunnen samenstellen, elektronisch gestuurde toestellen kunnen
testen, installeren, onderhouden en herstellen. De module A reikt de basiskennis elektronica
aan, waarin de nodige wiskunde is geïntegreerd. Module B is toegespitst op
microprocessoren en microcontrollers. De module C handelt over computersystemen,
besturingssystemen en netwerkverbindingen. De module C is zo opgevat de cursisten met
een beperkte voorkennis van elektronica ze toch als een bijscholing kunnen volgen. Voorts
zijn de eenheden en de inhoud van de module C (in het vroegere structuurschema modules
C en D) gebundeld en geactualiseerd met de meest recente toepassingen.

 Theorie en labo's zijn bijeengenomen in uniforme eenheden van 60 lestijden.
 De aanvragers hebben oog gehad voor meer uitwisselbaarheid tussen de structuurschema's
van verschillende verwante opleidingen door het voorzien van eenheden met gelijke inhoud
en omvang (zie het structuurschema voor de afdeling elektronica HSTL). Dit betekent dat
makkelijker van de ene opleiding naar de andere kan worden overgeschakeld omdat de
nodige voorkennis makkelijk kan worden verzilverd.
 
 De raad drukt zijn tevredenheid uit over het initiatief van de betrokken centra om tijdig te
overleggen zodat het voorstel steunt op een consensus en geeft een gunstig advies aan
dit voorlopig structuurschema.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.7.4 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Elektronica HSTL

 
 Deze aanvraag betreft de aanpassing van de bestaande modulaire afdeling elektronica.
 Deze afdeling heeft als algemeen doel een polyvalente basisopleiding elektronica aan te
bieden. De module A reikt de basiskennis elektronica aan, waarin de nodige wiskunde is
geïntegreerd. De module B gaat dieper in op de digitale en analoge toepassingen en
systemen. Theorie en labo's zijn bijeengenomen in eenheden van 60 lestijden.
De aangepaste structuur biedt door de afzonderlijke, losgekoppelde module C industriële
toepassingen meer mogelijkheden tot bijscholing inzake computersystemen,
besturingssystemen en netwerken en inzake procesautomatisatie en
productieautomatisering. Het totale aantal lestijden is daarbij nagenoeg ongewijzigd
gebleven (van 1020 naar 1080).
 
 De aanvragers hebben oog gehad voor meer uitwisselbaarheid tussen de structuurschema's
van verschillende verwante opleidingen door het voorzien van eenheden met gelijke inhoud
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en omvang (zie het structuurschema voor de afdeling computertechnicus HSTL). Dit
betekent dat makkelijker van de ene opleiding naar de andere kan worden overgeschakeld
omdat de nodige voorkennis makkelijk kan worden verzilverd.
 
 De raad drukt zijn tevredenheid uit over het initiatief van de betrokken centra om tijdig te
overleggen zodat het voorstel steunt op een consensus en geeft een gunstig advies aan
dit voorlopig structuurschema.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.8 In het studiegebied Nederlands Tweede Taal

2.8.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Nederlands voor anderstaligen - gevorderde kennis HSTL

 Deze aanvraag betreft de modularisering van een bestaande lineaire afdeling.
 Het aanvragende centrum wil het niveau gevorderde kennis meer doen aansluiten op
bepaalde specifieke behoeften van cursisten. De inspectie heeft het leerplan niet
goedgekeurd, wat de start in het volgend schooljaar belet. Ook in de werkgroep modulair
stelsel zijn kritische bemerkingen gegeven bij het voorstel. Problematisch zijn o.m. de
verdeling van de lestijden, een afzonderlijke eenheid spelling en uitspraak, de overlap tussen
algemene en beroepsgerichte taalvaardigheid, de situering van de grammatica in de module
'schriftelijke taalhantering en uitspraak', de terminologische vermenging van vaardigheden en
leerinhouden en vooral de nogal selectieve opvatting van specifieke behoeften. Een meer
generische formulering zou toestaan om juist beter maatwerk te leveren.
 
 De raad verneemt dat een werkgroep van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling klaar is met
een voorstel van definitieve opleidingenstructuur voor het vreemdetalenonderwijs.
Gevorderde kennis is verdeeld over richtgraad 3 en richtgraad 4, telkens met tweemaal 120
lestijden per richtgraad. Er is gekozen voor meer gescheiden vaardigheden
(spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid). Hiermee wordt een Europese niveau-indeling
gevolgd. Het niveau 3 is gericht op de autonome taalgebruiker; 4 op specifieke behoeften op
een hoog competentieniveau.
De raad stelt vast dat de overheid mikt op het schooljaar 2001-2002 voor de invoering van
deze structuur. Dat zou betekenen dat het voorlopige structuurschema wellicht maar één jaar
te gaan heeft.
 
 In het licht van de bemerkingen op het voorstel en de te voorziene korte looptijd acht
de raad het niet opportuun nu nog dit voorlopig structuurschema te introduceren.
De raad zal de gelegenheid hebben de waardevolle elementen uit dit voorstel van
voorlopig structuurschema te leggen naast het overheidsvoorstel, wanneer daar
advies over wordt uitgebracht.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.8.2 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Nederlands 'moedertaal' - praktische kennis HSTL

 
 Deze aanvraag betreft een nieuwe modulaire afdeling.
 De aanvrager meldt een opleidingsbehoefte aan Nederlands als moedertaal, bijvoorbeeld
voor wie zich voorbereidt op staatsexamens, voor wie tekorten opliep in het
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leerplichtonderwijs, voor wie onthaalactiviteiten uitvoert, voor wie telefoneren een beroep is.
In een aantal afdelingen is een eenheid of vak Nederlands geïntegreerd als deel van een
(beroeps)opleiding. Dit volstaat vaak niet. Daarom stelt de aanvrager voor een afzonderlijke
opleiding met de klemtoon op spreek- en schrijfvaardigheden te voorzien.
 
 De inspectie en de commissie programmatie osp hebben ongunstig gereageerd op deze
aanvraag. Vandaag behelst het studiegebied talen uitsluitend vreemde talen, geen
Nederlands. Nederlands als Tweede Taal is een afzonderlijk studiegebied. Het is niet
denkbeeldig dat eens een afdeling Nederlands als moedertaal wordt toegevoegd aan het
studiegebied talen dit aanbod kan afglijden naar NT2. Dat zou een oneigenlijk gebruik
betekenen. De raad deinst terug voor dit risico.
 
 Toch meent de raad dat de gesignaleerde behoeften reëel kunnen zijn. Daarom vraagt de
raad dat zou onderzocht worden welke behoeften aan Nederlands als moedertaal bestaan
en eens die behoeften zijn gestaafd en geïnventariseerd, dat vervolgens wordt overlegd
welke gestalte en welke situering een dergelijk opleidingsaanbod best aanneemt. De raad wil
een voorziening aangepast aan de concrete behoefte; dat kunnen o.m. modules in het
studiegebied algemene vorming zijn of geïntegreerde modules in beroepsopleidingen. Uit het
behoefteonderzoek moet ook blijken welk niveau (richtgraad) zou aangewezen zijn.
 De raad acht de introductie van Nederlands als moedertaal met dit of een aangepast
concept niet opportuun vooraleer de behoeften in kaart zijn gebracht. Pas dan is
verder overleg zinvol.
 18 leden stemmen voor dit advies, 1 lid stemt tegen bij 1 onthouding van de overheid.

2.9 In het studiegebied Lichaamsverzorging

2.9.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Haartooi heren HSBL

 
 Deze aanvraag betreft de aanpassing van het bestaande modulaire structuurschema. De
aanvrager wenst in de loop van het traject op een meer continue wijze de cursisten in snit op
te leiden. Dit gebeurt door een uitbreiding van het aantal lestijden voor de submodule snit en
door de eenheden met betrekking tot kapsel in een afzonderlijke submodule te plaatsen met
meer lestijden. Het aantal lestijden voor 'permanent' en voor 'kleuren/ontkleuren' is in
dezelfde mate herleid omdat de technieken weliswaar dezelfde zijn, maar de toepassingen
zijn voor heren minder bewerkelijk. Het globaal aantal lestijden zou dus niet vermeerderen.
 
 Hoewel de deskundigen in het licht van de toegenomen complexiteit het erover eens zijn om
het aantal lestijden te besteden aan snit en kapsel te verhogen, stelt dit nochtans problemen
met de opleidingspraktijk in de meeste centra. Het aantal cursisten dat de afdeling haartooi
heren volgt is beperkt in die centra. Een deel van het feitelijke leertraject voor herenkappers
is in deze centra gemeenschappelijk met de afdeling haartooi dames, bijvoorbeeld de
eenheden permanent en kleuren/ontkleuren. Naast de gemeenschappelijke delen van het
leertraject kiest een beperkt aantal cursisten voor haartooi heren als een vorm van
specialisatie. Samenzetting zou niet meer mogelijk zijn door de voorgestelde wijziging van
het aantal lestijden voor eenheden waarvoor cursisten nu samenzitten.
 
 De sociale partners kondigen een beroepsprofiel haarkapper aan.
De raad stelt voor de modulaire structuurschema's voor haartooi heren en voor
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haartooi dames in hun geheel te herbekijken. Vermoedelijk lenen een aantal
basistechnieken zich tot een gemeenschappelijke stam voor haartooi heren en haartooi
dames.
In een nieuw voorstel kunnen snit en kapsel aan belang winnen.
De raad merkt ook op dat bij het maken van een nieuw voorstel moet afgestapt worden van
eenheden met 20 lestijden. Dat is niet conform het decreet.
 De Raad Volwassenenonderwijs wil dat in het najaar een nieuwe besprekingsronde volgt in
de werkgroep modulair stelsel. De raad zal dan advies verstrekken over een aangepast
voorstel.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

2.9.2 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
Schoonheidsverzorging HSTL

 
 De aanvraag betreft de aanpassing van het bestaande modulaire structuurschema.
 In het huidige traject moet de eenheid beroepseconomie van de submodule
lichaamsmassage gevolgd worden vooraleer een cursist de submodule speciale
behandelingen kan aanvatten. Tussen deze beide submodules geeft een pijl immers een
sequentiële volgorde aan. De leerinhoud van de eenheid beroepseconomie leidt wel tot
inzetbaarheid in de module voetverzorging, niet in de module lichaamsverzorging.
De aanvrager pleit ervoor de eenheid beroepseconomie niet meer op te nemen in de
sequentiële volgorde. De oplossing daarvoor is de pijl te verschuiven: niet langer tussen de
submodules, maar tussen de stippellijnen rond de eenheden Ca-1/Ca-2 en Cb-1/Cb-2. Aan
de leerinhouden wijzigt er niets. Met de aanpassing van de sequentiële volgorde gaat de
raad akkoord.
 
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.
 Evenwel dringt de raad erop aan om ook over dit modulair structuurschema verder te
overleggen in het licht van een aantal andere knelpunten in deze afdeling, die maken dat
de afdeling niet strookt met de dagelijkse realiteit:
-   nieuwe technieken in de handverzorging;
-   de samenhang van technieken en toepassingen op model voor gelaatsverzorging en
voetverzorging;
-   de samenhang tussen 'basis-voetverzorging' en 'voet- en nagelverzorging';
-   bepaalde specialisaties zijn niet aangepast aan de vraag.
 De raad merkt terloops op dat een tweede modulair structuurschema schoonheidsverzorging
HSBL voor zover bekend niet meer in voege is. Het kan worden opgeheven.

2.10 In het studiegebied Maritieme Opleidingen

2.10.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling Fluvio
maritieme opleiding HSTL

 De aanvraag betreft de aanpassing van het bestaande modulaire structuurschema. De raad
vestigt de aandacht van de adviesvrager op de grondige wijziging van het structuurschema
dat als bijlage gaat bij dit advies ten aanzien van het voorstel dat vóór 31.01.2000 bij het
departement was ingediend.
 Hoewel de afdeling ontstaan is op vraag van de sleepvaart-offshore-baggervaartsector is ze
nooit erkend door het Ministerie van Verkeer. Afstuderenden bekomen dus geen
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vaarbevoegdheidsbewijs. Inmiddels is de internationale regelgeving gewijzigd (STCW95-
codes A-II/1 en A-III/1).
De voorgestelde structuur van de afdeling is overlegd met de sector, de betrokken
opleidingsinstellingen en het Ministerie van Verkeer en voldoet volgens de aanvrager aan de
nieuwe internationale regelgeving. In deze vorm bestaat de kans op erkenning door het
Ministerie van Verkeer en door de International Maritime Organisation. Daarnaast is een
afstemming gebeurd met het vergelijkbaar aanbod in het voltijds secundair onderwijs.
 
 Na een gemeenschappelijke stam biedt de afdeling straks 2 opties: dek of motoren. Het
voorstel behelst een opleiding tot aspirant-officier, hoofd van wacht (dek) en/of aspirant-
officier wertuigkundige, hoofd van de machinekamerwacht (motoren). Het betreft een
theoretische basisopleiding op het gebied van watertransport. Praktijk en stage moeten die
aanvullen. Een vaarbewijs wordt pas gehaald na een stage op zee. Het structuurschema
vermeldt welke erkende vaartijd nodig is om door te groeien tot Scheepsgezel en Officier.
 
 Het is de bedoeling deze structuur in een latere fase aan te vullen voor specifieke
deelsectoren, namelijk sleepvaart-offshore-baggervaart, Rijn- en binnenvaart, zeevisserij en
yachting. Een meer thematische aanpak lijkt aangewezen, zodat specifieke delen kunnen
worden geënt op de algemene basisopleiding.
 
 Er moet worden nagegaan door het departement of het mogelijk is in een afdeling, die niet
behoort tot de definitieve opleidingenstructuur, reeds een differentiatie met 2 'opties' met
afzonderlijke vermelding op een officieel studiebewijs in te voeren. Zoniet moet het modulair
schema over twee afdelingen, nl. dek en motoren, met een gemeenschappelijke module A
worden geherstructureerd.
 De raad merkt op dat de erkenning door het Ministerie van Verkeer en door de IMO wel
een essentiële voorwaarde blijft om de bekwaamheidsattesten en een reële toegang
tot het beroep te bekomen. Het verdient aanbeveling bevestiging te krijgen over de
erkenning en te checken of geen andere bijkomende voorwaarden worden opgelegd. Met
die overweging geeft de raad in het licht van de internationale verplichtingen aan het
voorlopig modulair structuurschema een positief advies.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.
 De werkgroep kan voortwerken aan een meer thematische benadering en uitbreiding van het
voorlopig structuurschema.

2.11 In het studiegebied Personenzorg

2.11.1 Advies over het voorstel van modulair structuurschema voor de afdeling
aanvullende technische scholing voor bijstand in de welzijnssector HSTL.

 Deze aanvraag betreft de modularisering van de bestaande lineaire afdeling 'aanvullende
technische scholing voor bijstand in de welzijnssector'.
 
 De afdeling bestaat uit slechts 80 lestijden, in overleg met de andere Vormingsleergangen
omgezet in 2 modules van 40 lestijden, namelijk een module methodologie basis en een
module methodologie uitbreiding. De aanvrager beoogt een soepeler organisatie, meer
bepaald om het instapmoment en het wekelijks aantal lestijden te kunnen schikken naar de
behoeften van de cursisten.
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 Het beperkte aantal lestijden is verantwoord als beknopt bijscholingsaanbod. Het gaat om
'open' bijscholingen die de evolutie van de welzijnssector op de voet volgen. De praktijk van
de welzijnssector is veelomvattend. De leerinhouden wisselen afhankelijk van de beoogde
doelgroep of de partner waarmee wordt samengewerkt. Ook de regionale verschillen doen
andere accenten leggen.
 
 De aanvraag bevat geen benaming van de studiebewijzen, geen algemene doelstellingen en
geen minimale leerinhouden. De aanvrager was van oordeel dat dit niet hoefde omdat aan
de opleiding inhoudelijk niets wijzigt. Het voorstel moet evenwel conform zijn aan het besluit
van de Vlaamse regering van 7 september 1999 houdende de vastelling van de voorlopige
structuurschema's van het modulair onderwijs voor sociale promotie.
 
 De raad heeft vastgesteld dat de motieven om modulair te gaan van organisatorische aard
zijn. Nochtans beveelt de raad aan om de gelegenheid aan te grijpen om te komen tot een
inhoudelijke ordening van het bijscholingsaanbod, bijvoorbeeld zo dat afzonderlijke
werkterreinen in samenhang met hun eigen methodieken kunnen worden gekozen. Hiervoor
herinnert de raad aan de opvatting van het goedgekeurde voorlopig modulair
structuurschema voor de afdeling 'Agogische bijscholing orthopedagogie SHOKTSP'.
 Eveneens verdient het aanbeveling over de toekomstige definitieve opleidingenstructuur na
te denken en deze bijscholing te situeren t.a.v. de basisopleiding voor opvoeders.
 
 De raad stelt voor dat de betrokken centra voor volwassenenonderwijs met elkaar en
met de inspectie overleggen over een aangepast en inhoudelijk uitgewerkt voorstel.
Daarover zal de raad dan advies verlenen.
 19 raadsleden stemmen voor dit advies bij 1 onthouding van de overheid.

3 Implementatie
 
 In enkele structuurschema's zijn nu geen volgorderelaties vastgelegd. De raad blijft bij zijn
opvatting dat de inrichters rekening houdend met de beginsituatie van de concrete
cursistengroepen moeten instaan voor een logische opbouw van de te verwerven
competenties. Zo zal zich een inherente volgorderelatie voordoen.
 
 Een volgorderelatie tussen modules aangeven is verder alleen nuttig in het licht van de
inschatting van de nodige voorkennis om een kans op slagen te hebben in de opleiding. De
beoordeling van de gewenste voorkennis is belangrijker dan de introductie van vaste
volgorderelaties tussen modules. Evenzo is het wenselijk dat cursisten de kans krijgen hun
reeds voorheen verworven competenties te verzilveren, wat leidt tot de mogelijkheid
vrijstellingen te verlenen. De inrichters moeten met deze opdrachten zorgzaam omspringen.
De raad geeft zich rekenschap dat toenemende autonomie meer verantwoordelijkheid legt bij
de inrichters en dringt aan op degelijke kwaliteitsbewaking en -controle.
 
 Bovendien doet de raad volgend voorstel met betrekking tot de implementatie:
-   wie nu werkt met een bestaand modulair structuurschema of nu overgaat van het lineair
naar het modulair stelsel en zelf geen voorstel voor een aanpassing van een modulair
schema indiende kan laattijdig en onverwachts gevat worden door goedgekeurde
structuurschema's met belangrijke wijzigingen. Wie in september 2000 overgaat van de
lineaire naar de modulaire organisatie van een afdeling heeft daarvoor reeds voor 1 maart
2000 leerplannen ingediend bij de inspectie zonder weet te hebben van de op stapel staande
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wijzigingen. De scholen moeten de gelegenheid hebben tegen 1 maart 2001 hun leerplannen
aan de nieuwe schema's aan te passen. Voor de inmiddels ingediende leerplannen, nog
opgevat volgens de oude structuurschema's, wordt gevraagd aan de inspectie om een
voorlopig positief advies te geven voor één schooljaar tot aan de aanpassing aan het nieuwe
structuurschema;
-   de scholen moeten de gelegenheid hebben zich organisatorisch voor te bereiden op de
invoering van structuurschema's die in belangrijke mate zijn gewijzigd; daarom wordt gepleit
voor een geleidelijke invoering gedurende een schooljaar.
 
secretaris: W. Nimmegeers
voorzitter: H. Vanneste
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