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Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding van 

Opleiders van Volwassenen 

1 Situering 

De Vlor ontving op 10 oktober 2006 een vraag van de minister om bij hoogdringendheid een 
advies uit te brengen over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding van Opleiders van Volwassenen. De 
hoogdringendheid is vereist omdat de oproep nog voor 13 oktober naar de scholen moet 
vertrekken.  

De raad bracht in mei1 reeds een advies uit over een projectoproep voor hetzelfde project, 
maar met een andere timing. Op dat ogenblik merkte hij reeds de krappe timing op. 
Inmiddels zijn we verschillende maanden verder en komt nu pas het besluit met een nog veel 
krappere en schier onhaalbare timing. De Vlor pleit echter niet om uitstel opdat de scholen 
toch de mogelijkheid zouden hebben om dit project, waaraan reeds veel voorbereidend werk 
vooraf ging, te starten. Hij vraagt wel om de modaliteiten voor de aanvraag haalbaar te 
maken voor de centra. Voor centra die niet betrokken waren bij de voorbereiding zal het in 
deze omstandigheden niet mogelijk zijn om een proefproject in te dienen. De Vlor betreurt 
dit. 

Der Raad Levenslang en Levensbreed Leren keurde dit advies goed met 20 stemmen vóór 
en 2 onthoudingen. 

2 Inhoud van de tijdelijke projecten voor de opleiding van opleiders van 
volwassenen (Art. 2, 4°) 

Eén van de doelstellingen van dit tijdelijke project is de opleiding, de cursusinhoud en het 
evaluatiemateriaal te optimaliseren. De Vlor stelt vast dat heel wat opleiders van 
volwassenen in hun praktijk geconfronteerd worden met anderstalige en/of laaggeletterde 
volwassenen en volwassenen met leermoeilijkheden. De opleiding voor opleiders van 
volwassenen moet voldoende aandacht besteden aan de specifieke behoeften van deze 
doelgroepen. Op die manier kan zij een bijdrage leveren om voor deze kansengroepen de 
drempel te verlagen voor deelname aan het volledige aanbod van opleidingen voor 
volwassenen.  

De Vlor vindt de communicatie over het civiel effect, inclusief de beperkingen ervan, ten 
aanzien van de potentiële cursisten, van cruciaal belang. Het moet voor potentiële cursisten 
meer dan duidelijk zijn dat deze opleiding niet leidt tot een getuigschrift van pedagogische 
bekwaamheid en geen volledige lerarenopleiding is. De Vlor vraagt aan de overheid om de 

                                                 
1 Vlaamse Onderwijsraad, Advies over de projectoproep proeftuin Opleiding voor Opleiders van Volwassenen, 

Raad Levenslang en Levensbreed Leren, Brussel , 23 mei 2006, 3 bladzijden. 
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mogelijkheid te overwegen om in de toekomst aan de afgestudeerden van deze opleiding 
een specifiek certificaat toe te kennen. 

3 Doelgroep van de opleiding (Art. 6) 

De Vlor vroeg in zijn advies over de projectoproep proeftuin “Opleiding voor Opleiders van 
Volwassenen”2 aan de overheid om lesgevers in het hoger onderwijs, in de centra voor 
basiseducatie en in de centra voor volwassenenonderwijs aan de doelgroep toe te voegen. 
De overheid is op deze vraag niet ingegaan. Zij voegde wel de lesgevers van de rijscholen 
toe. De Vlor vindt dit een goede toevoeging. 

4 Timing ( Art. 5, Art. 6 en Art. 24) 

De nieuwe projectoproep bevat een andere timing, conform de latere lancering van de 
oproep. De Vlor vraagt aan de overheid om aan de centra de mogelijkheid te bieden om een 
aanvraag in te dienen tegen 30 november 2006.  

Deze projectoproep moet alle elementen bevatten zoals omschreven in het decreet3. 

5 Selectiecriteria (Art. 8) 

Het besluit vermeldt de regionale spreiding van de projecten als selectiecriterium. De Vlor 
vindt dit een goed selectiecriterium. Maar daarnaast wil hij dat de selectiecommissie ook 
rekening houdt met de spreiding over de netten. Principieel moeten volgens de raad vooral 
de beste projecten voorrang krijgen. 

De Vlor vraagt aan de overheid om hier niet de term ‘mentor’ te gebruiken. Hij vraagt om die 
term te reserveren voor het begrip mentor zoals dat gedefinieerd is in het ontwerp van 
decreet over de lerarenopleiding.. 

In de vorige versie van de oproep stond dat zou worden rekening gehouden met het 
vrijstellingsbeleid. In het ontwerp van besluit en in de aangepaste versie van de oproep wordt 
dit beperkt tot het vrijstellingsbeleid voor cursisten die willen doorstromen naar aanverwante 
opleidingen. Het moet duidelijk zijn dat die vrijstellingen gelden voor alle GPB-opleidingen. 

6 Samenstelling selectiecommissie (Art. 10) 

De Vlor gaat akkoord met de keuze voor een onafhankelijke selectiecommissie indien deze 
commissie voldoende aandacht besteedt aan een evenwichtige spreiding over de netten en 
over de verschillende regio’s. 

                                                 
2 Idem, blz.2. 
3 Decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, 
B.S.02/02/2006, art.3 §1 
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7 Toekennen van de middelen (Hoofdstuk V) 

7.1 Omkadering (Art. 20) 

De overheid voorziet nu in een omkadering van 400 lestijden, die gelijk is aan de omvang 
van de opleiding. De Vlor had dit gevraagd in zijn advies bij de vorige versie van de oproep. 
Het besluit is op dit punt nu duidelijk, maar de formulering in de oproep aan de centra blijft 
verwarrend.  

De overheid vervangt de beperking van de loonkost - tot minimaal 2 en maximaal 7 jaar 
anciënniteit - door een maximum anciënniteit van 25 jaar, zoals de Vlor had gevraagd. 

8 Voortgangscontrole en kwaliteitsbewaking (Hoofdstuk IV) 

8.1 Samenstelling stuurgroep (Art. 13) 

De vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs en van de representatieve 
verenigingen van schoolbesturen of inrichtende machten, de afgevaardigden van de 
pedagogische begeleidingsdiensten en de afgevaardigde van de representatieve 
vakorganisaties worden aan de stuurgroep toegevoegd. Een afvaardiging van de cursisten, 
zoals de Vlor had gevraagd in zijn advies bij de oproep, is niet toegevoegd. 

8.2 Evaluatie (Art. 14) 

De Vlor vraagt om in §4 van het besluit toe te voegen dat de schoolbesturen of inrichtende 
machten alle betrokken actoren, waaronder de cursisten, bij de evaluatie moeten betrekken. 

Het decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs4 bepaalt dat 
o.a. de Vlaamse Onderwijsraad betrokken wordt bij de diverse stadia van het 
evaluatieproces en bij de besluitvorming op basis van de evaluatieresultaten. De Vlaamse 
Regering bepaalt, in functie van het tijdelijk project, welke van desbetreffende geledingen 
betrokken worden evenals de wijze waarop dit gebeurt. 

Voorliggend besluit van de Vlaamse Regering bepaalt niet hoe de Vlaamse Onderwijsraad 
zal betrokken worden bij de diverse stadia van het evaluatieproces en bij de besluitvorming 
op basis van de evaluatieresultaten. De bevoegde raad, i.c. de Raad Levenslang en 
Levensbreed Leren, is nochtans het enige forum waarin alle betrokken actoren, inclusief de 
cursisten, vertegenwoordigd zijn. 

De Vlor vraagt aan de overheid om in het besluit te voorzien  

- dat de overheid de bevoegde raad van de Vlor tijdens de looptijd van het tijdelijke 
project op regelmatige tijdstippen informeert over de voortgang van het proefproject.  

- dat de Vlor naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie een advies kan uitbrengen 
over de beslissing om de opleidingen een tweede maal te organiseren vanaf 1 
september 2007. 

                                                 
4 Decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, B.S. 

02/02/2006, art. 6. 
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- dat de Vlor op basis van het eindrapport van de stuurgroep een advies kan 
uitbrengen over de evaluatieresultaten en de daaruit voorvloeiende 
beleidsaanbevelingen. 


