
Vlaamse overheid

INTENTIEVERKLARING TOT ONTWIKKELING V AN MODULAIRE
OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, IN
UITVOERING V AN ARTIKEL 15 V AN HET DECREET V AN 2 MAART 1999 TOT
REGELING VAN EEN AANTAL AANGELEGENHEDEN VAN HET
VOLWASSENENONDERWIJS

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE

en

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), vertegenwoordigd door mevrouw Mia DOUTERLUNGNE,
administrateur- g en eraal ,

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), vertegenwoordigd door de heer
Wim NIMMEGEERS, directeur Vlaamse Dienst van het Katholiek Volwassenenonderwijs

(VDKVO),

Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG),
vertegenwoordigd door de heer Havo V AN SOOM, niveaucoordinator volwassenenonderwijs,

Het Gemeenschapsonderwijs (GO), vertegenwoordigd door de heer Urbain LA VIGNE,

afgevaardigd bestuurder,

ProvinciaalOnderwijs Vlaanderen (POV), vertegenwoordigd door de heer Patrick WEYN,

directeur,

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO), vertegenwoordigd door mevrouw Jeanine
BILLENS, vertegenwoordiger VQOP ,

Volwassenenonderwijs,Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen -Centrum
vertegenwoordigd door mevrouw Gaby JENNES, directeur,

voor

ACE -Groep T Centrum voor Volwassenenonderwijs, vertegenwoordigd door de heer Paul

GaaSSENs, adjunct-directeur,

/



HIRL Centrum voor Volwassenenonderwijs, vertegenwoordigd door de heer Roland DE
GRAEF, afgevaardigd bestuur -directeur en voorzitter dagelijks bestuur,

Centrum voor Volwassenenonderwijs T .I.K.B., vertegenwoordigd door de heer Patrick

SELIS, directeur,

Centrum voor Voiwassenenonderwijs Secundaire Leergangen Zeizate, vertegenwoordigd
door de heer Aibert INGHELS, voorzitter,

Volwassenenonderwij s,Israëlitische Scholen Sociale Promotie Centrum
vertegenwoordigd door de heer Mike SMITS, directeur,

voor

Centrum voor Volwassenenonderwijs VIV A Provincie Antwerpen vzw, vertegenwoordigd
door mevrouw Marie-José MADEREEL, hoofd van de inrichtende macht,

Centrum voor Volwassenenonderwijs VIV A West-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door
mevrouw Dorine DEGRANDE, directeur,

Centrum voor Volwassenenonderwij s VIV A Oost- Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door

de heer Marc BOTTELDOORNE, directeur,

Centrum voor Volwassenenonderwijs VIV A Socialistische Vooruitziende Vrouwen van
Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw Nele GERITS, coordinatrice,

Centrum voor Volwassenenonderwij s Tweedekansonderwij s
vertegenwoordigd door mevrouw Inge DE WIN, directeur,

Antwerpen vzw,

Centrum voor Volwassenenonderwijs -Tweedekansonderwijs Mechelen, vertegenwoordigd
door de heer Paul BUYCK, directeur,



wordt overeengekomen wat volgt

1 de modulaire opleidingen worden .ontwikkeld volgens de procedure die principieel is
goedgekeurd tijdens het informeeloverleg modularisering volwassenenonderwijs op 8
maart 2006 door de vertegenwoordigers van de Vlaamse Onderwijsraad, de
representatieve verenigingen van inrichtende machten, het Gemeenschapsonderwijs, het
kabinet Onderwijs en het departement Onderwijs en Vorming;

2 deze procedure wordt gehanteerd in afwachting van het nieuwe decreet
volwassenenonderwijs en is geconcipieerd volgens een consensusmodel met duidelijk
afgebakende verantwoordelijkheden en omvat volgende stappen

2.1. Ontwikkelfase

De entiteit Curriculum ontwikkelt een raamwerk met per studiegebied of deel van
studiegebied een lijst van certificaten, ingevuld met (specifieke) eindtermen en/of
basiscompetenties, de opgave van het minimale aantallestijden en de verhouding A V -TV -
PV van elke certificaatopleiding. Voor de beroepsgerichte opleidingen gebeurt deze
ontwikkeling in samenwerking met de Dienst Beroepsopleiding Onderwijs (DBO).

De inrichtende machten l delen de certificaatopleidingen in in modules, ingevuld met

(specifieke) eindtermen en/of basiscompetenties, de opgave van het minimale aantal
lestijden en de verhouding A V -TV -PV van elke module. Bij de verhouding A V -TV -PV
van elke module wordt per module maximaal gestreefd naar de integratie van theorie en

praktijk.

2.2. Adviesfase

De Vlaamse Onderwijsraad foffi1uleert een advies over het raamwerk, zoals het is
ontwikkeld door de entiteit Curriculum en rekening houdend met de verfijning door de
inrichtende machten.

2.3. Beslissing

De Vlaamse regering bepaalt conform artikel 15 van het decreet van 2 maart 1999 tot
regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs per afdeling,
opleiding of optie:
1° het minimale aantallestijden dat de afdelingen, opleidingen of opties moeten tellen;
2° of een module van deze afdeling, opleiding of optie 40 of 60 lestijden, of een veelvoud
van 40 lestijden en maximaal 240 lestijden omvat;
3° het minimale aantallestijden praktische vakken dat een module moet bevatten;
4° de basiscompetenties van elke module;
5° het vak of de vakken waarmede elke- module gelijk gesteld wordt-

I De term 'Inrichtende machten' staat in deze intentieverklaring voor: de representatieve vereningen van

inrichtende machten (zijnde VSKO, OVSG, POV en OKO) en het Gemeenschapsonderwijs, alsook de
inrichtende machten van het volwassenenonderwijs die niet bij een representatieve vereniging van inrichtende
machten of het Gemeenschapsonderwijs zijn aangesloten.



2.4. Leerplanontwikkeling

De inrichtende machten concretiseren in uitvoering van deze intentieverklaring de
(specifieke) eindtermen en/of basiscompetenties in leerplannen

De inspectie formuleert een advies over de goedkeuring van de leerplannen.

3. de procedure ziet er schematisch als volgt uit:

Ontwikkelfase Entiteit Curriculum
Raamwerk met per
studiegebied of deel van
studiegebied lijst van
certificaten, ingevuld met
{S)ET's, BC's, opgave van
minimale aantallestijden en
verhouding A V -TV -PV van
elke certificaatopleiding

Adviesfase

Beslissing

-

Leerplan-

ontwikkeling

Inrichtende Machten

concretiseren van (S)ET's, BC's in

leerplannen

Ou

Advies over



4. de inrichtende machten engageren zich om tijdens de ontwikkelfase, zoals voorzien in de
procedure, en nadat de entiteit Curriculum het raamwerk met (specifieke) eindtermen of
basiscompetenties heeft aangereikt, onderling concrete afspraken te maken over de
indeling van de certificaatopleidingen in modules, ingevuld met (specifieke) eindtermen
of basiscompetenties, de opgave van het minimale aantallestijden en de verhouding A V-
TV -PV per module. Dit teneinde per module dezelfde ijkpunten vast te leggen over de
verschillende onderwijsverstrekkers heen en uitwisselbaarheid van deelcertificaten te

garanderen;

de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs
engageren zich er toe alle Centra voor Volwassenenonderwijs die niet bij hen zijn
aangesloten en ook al zouden zij deze intentieverklaring niet mee ondertekenen, uit te
nodigen bij het overleg zoals opgenomen bij punt 4;

5

de procedure, zoal~ beschreven in punten I tot en met 5, geldt voor de ontwikkeling van
de modulaire opleidingen die vanaf I september 2007 kunnen worden ingevoerd;

6.

in bijlage 1 bij deze intentieverklaring is een aanvullende nota opgenomen waarin de
regelingen voor de overgangsfase en de timing zijn opgenomen.
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~.1.4De heer Paul BUYCK

C Va Tweedekansonderwijs Mechelen



BIJLAGE I: AANVULLENDE NOTA OMTRENT DE OVERGANGSFASE EN DE

TIMING

I. Overgangsfase

Voor een aantal modulaire opleidingen die in principe in het schooljaar 2007-2008 of 2008-
2009 zullen kunnen geïmplementeerd worden, zijn bij de entiteit Curriculum/de Dienst
Beroepsopleiding Onderwijs (DBO) de ontwikkelcommissies reeds opgestart en al in
meerdere of mindere mate gevorderd in hun werkzaamheden. Het betreft modulaire
opleidingen voor de studiegebieden Voeding (rubriek Hotel), Huishoudelijk onderwijs, Hout
en Bouw. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn al het voorbereidende werk dat daar rond al
is gebeurd, teniet te doen of terug te schroeven.

Voor die betrokken certificaatopleidingen geldt onderstaande overgangsregeling:

de entiteit Curriculum/de Dienst Beroepsopleiding Onderwijs (DBO) draagt al het
beschikbare materiaal vóór 30 juni 2006 formeelover aan de Vlaamse Onderwijsraad:
voor de studiegebieden Voeding (rubriek Hotel), Huishoudelijk Onderwijs, Hout en
Bouw zal dat niet alleen het "raamwerk" zijn, maar ook de in de bestaande
ontwikkelcommissies tot stand gekomen verkaveling in modules;

in afwachting van die overdracht geldt tussen de inrichtende machten en de overheid
een gentleman 's agreement, waarbij de entiteit Curriculum/de Dienst
Beroepsopleiding Onderwijs het "raamwerk" zoals beschreven in de
intentieverklaring, bepaalt en bewaakt, en waarbij de inrichtende machten 1 verder

onderling afspraken maken over de indeling van certificaatopleidingen in modules ( cf.

intentieverklaring)

Voor alle andere opleidingen -waarvoor de overheid op 30 juni 2006' nog niet klaar zal zijn
met het raamwerk -is zonder meer de intentieverklaring van toepassing.

2. Timing tussen overdracht van het raamwerk door de overheid en "mogelijke
implementatie" van de modulaire opleidingen (in toepassing van de

intentieverklaring)

studiegebiedoverheid voor het15 december 2006: indiening raamwerk door

Lichaamsverzorging (rubriek Schoonheidszorgen).

de

de inrichtende machten delen deMaximum 8 maanden (uiterlijk 15 augustus 2007):
certificaatopleidingen in in modules

Maximum 2 maanden (uiterlijk 31 oktober 2007): advies Vlaamse Onderwijsraad, conform
artikel 72 van het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de

Vlaamse Onderwijsraad

Maximum 1 jaar: besluitvormingsproces

I De term 'Inrichtende machten' staat in deze intentieverklaring voor: de representatieve vereningen van

inrichtende machten (zijnde VSKO, OVSG, POV en OKO) en het Gemeenschapsonderwijs, alsook de

inrichtende machten van het volwassenenonderwijs die niet bij een representatieve vereniging van inrichtende

machten of het Gemeenschapsonderwijs zijn aangesloten


