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Advies over mogelijke referentiekaders voor opleidingen van het 
volwassenenonderwijs 

1 Situering 

Het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 bepaalt in artikel 25 dat de centra voor 
de organisatie van het opleidingsaanbod uitsluitend de door de Vlaamse Regering 
goedgekeurde opleidingsprofielen hanteren. Bij de overgangsmaatregelen bepaalt het 
decreet in artikel 184 dat de opleidingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van het 
decreet niet aan die voorwaarde voldoen, voor 1 januari 2012 door de stuurgroep worden 
voorgedragen. Op voordracht van de stuurgroep en na advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad zal de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen bepalen (art. 24). 

Met dit advies wil de Vlor een bijdrage leveren tot het debat over de mogelijke 
referentiekaders waarop het volwassenenonderwijs zich kan baseren om te komen tot 
nieuwe opleidingsprofielen of tot aanpassingen van bestaande opleidingsprofielen. 

Het decreet volwassenenonderwijs definieert de termen “opleiding” en “opleidingsprofiel” 
voor het volwassenenonderwijs als volgt: 

“Art. 2, 31° opleiding: een geheel van onderwijs- en studieactiviteiten, dat vastgesteld is door 
de Vlaamse Gemeenschap; 

Art. 2, 32° opleidingsprofiel: een geordende opsomming van eindtermen, specifieke 
eindtermen en basiscompetenties binnen een opleiding” 

Het besluit van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het 
volwassenenonderwijs bepaalt in art. 4 de procedure en in art. 5 de criteria voor de 
ontwikkeling van opleidingsprofielen.  

Art. 4: Conform de bepalingen van artikel 24, § 1, van het decreet, kan de stuurgroep 
opleidingsprofielen voordragen. Hiertoe dient de stuurgroep jaarlijks en uiterlijk op 30 juni 
voorstellen van opleidingsprofielen in bij de bevoegde administratie. 

Art. 5: Over elk voorstel van opleidingsprofiel formuleert de bevoegde administratie een advies 
op basis van de volgende criteria : 

1° de mate waarin het voorstel voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet of andere 
relevante regelgeving; 

2° de mate waarin het voorstel gebaseerd is op een specifiek referentiekader; 

3° de mate waarin het voorstel rekening houdt met maatschappelijke tendensen; 

4° de mate waarin het voorstel, in het geval het instapvereisten voorziet, rekening houdt met 
de noodzakelijke voorkennis van de cursist; 

5° de mate waarin het voorstel wordt gedragen door de centra en, als dat wenselijk is, door 
andere publieke aanbodsverstrekkers; 

6° de mate waarin het voorstel rekening houdt met de mogelijke gevolgen voor andere 
opleidingen of andere onderwijsniveaus. 

Art. 1, 3° van dit besluit definieert het begrip referentiekader als volgt: 
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“referentiekader : een beroepsprofiel, het Europese referentiekader voor vreemde talen, 
een studieprofiel of andere” 

Conform art. 6 van dit besluit worden de voorstellen van opleidingsprofielen jaarlijks voor 
advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd uiterlijk op 1 oktober.  

De Vlor vindt het wenselijk dat er vooraf duidelijke afspraken zijn met de overheid over welke 
referentiekaders gebruikt kunnen worden om de opleidingen van het volwassenenonderwijs 
op af te stemmen.  

Rekening houdend met de opdracht en de timing die het decreet volwassenenonderwijs 
toekent aan de stuurgroep1, had de Vlor graag zo spoedig mogelijk het standpunt van de 
minister ter zake vernomen. 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren keurde onderstaand advies unaniem goed op 
22 januari 2008. Er waren 17 stemgerechtigde leden aanwezig. 

2 Advies 

De Vlor onderscheidt generieke en specifieke referentiekaders.  

In de meeste gevallen2 lijkt het aangewezen en relevant om een opleidingsprofiel zowel aan 
een generiek als een specifiek referentiekader te relateren. Het lijkt eveneens aangewezen 
om ook key-competences (zie 2.1.4) en sleutelvaardigheden (zie 2.1.5) mee in rekening te 
nemen. 

De Vlor vindt het wenselijk dat toekomstige specifieke referentiekaders rekening zouden 
houden met de kwalificatieniveaus zoals die zijn beschreven in de generieke 
referentiekaders. 

2.1 Generieke referentiekaders 

Generieke referentiekaders maken het mogelijk om competenties in te schalen op een 
bepaald niveau; de niveau-indeling is eigen aan het gekozen referentiekader. 

De hieronder vermelde generieke referentiekaders moet men niet noodzakelijk cumulatief 
lezen. Afhankelijk van de beoogde kwalificatie en het beoogde opleidingsniveau - secundair 
volwassenenonderwijs (SVO) of hoger beroepsonderwijs (HBO) - zal een keuze moeten 
gemaakt worden.  

Voor het SVO lijkt het aangewezen het European Qualification Framework (EQF) - en later 
de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) - als referentiekader te hanteren. Voor HBO lijkt het 
aangewezen om zowel de niveaus 4 / 5 van EQF/VKS als de Dublindescriptoren mee in 
rekening te nemen. 

                                                 
1 Decreet van15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, art. 24 en 184. 
2 De specifieke lerarenopleidingen en de taal- en NT2-opleidingen van het volwassenenonderwijs  lijken hierop 

een uitzondering te vormen omdat voor deze opleidingen referentiekaders beschikbaar zijn die zowel 
generieke als specifieke elementen bevatten. 
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2.1.1 EQF en (later) het Vlaamse kwalificatieraamwerk 

Het European Qualifications Framework (EQF) bestaat uit acht referentieniveaus gebaseerd 
op leerresultaten3. Het EQF stelt lidstaten, onderwijs- en opleidingsinstellingen, werkgevers 
en sectoren in staat met elkaar te communiceren over de waarde van kwalificaties 4. 

Het EQF zal op korte tot middellange termijn een vertaling krijgen naar het Vlaamse 
kwalificatieraamwerk. Men kan verwachten dat op dat ogenblik dat Vlaamse 
kwalificatieraamwerk het generieke referentiekader zal worden voor Vlaanderen5.  

2.1.2 De Dublindescriptoren 

In mei 2005 kwamen de Europese ministers verantwoordelijk voor het hoger onderwijs in 
Bergen overeen om als maatstaf voor het HO-niveau zogenaamde generieke descriptoren te 
bepalen, in Nederland en Vlaanderen bekend als de Dublindescriptoren.  

De Dublindescriptoren beschrijven de internationaal overeengekomen niveau- en 
kwaliteitsvereisten waaraan bachelors en masters moeten voldoen. 

Hoewel de opleidingen van het volwassenenonderwijs op zich niet leiden tot het diploma van 
bachelor, kan een HBO-opleiding wel een opstap vormen voor een (verkorte) professionele 
bacheloropleiding aan de hogeschool. Dat is trouwens een beleidsintentie6.  

Om een structurele doorstroom mogelijk te maken tussen opleidingen van niveau 5 (hoger 
beroepsonderwijs) en niveau 6 (professionele bachelor), lijkt het aangewezen om de 
Dublindescriptoren mee in rekening te nemen voor HBO-opleidingen. 

De Dublindescriptoren zijn opgenomen in het decreet van 4 april 2003 betreffende de 
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Sedert 22 juni 2007 zijn de 
graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs ook in dat structuurdecreet 
opgenomen. 

“Art. 11. Het hoger onderwijs omvat opleidingen die leiden tot de graad van bachelor en de 
graad van master en opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die leiden tot een diploma 
van gegradueerde. Het hoger onderwijs omvat ook de opleidingen die kunnen afgesloten 
worden met een postgraduaatgetuigschrift. Bovendien wordt in het hoger onderwijs ook de 
graad van doctor verleend.” 

                                                 
3  Algemene Raad, Advies over de herwerkte tekst van EQF. 9 november 2006. AR/RHE/ADV/002. Blz. 1. 
4 Ibidem, blz. 3. 
5 In zijn adviezen wees de Vlor herhaaldelijk op het feit dat door de invoering van EQF een spanningsveld dreigt 

te ontstaan tussen enerzijds het reguleren van kwalificaties en anderzijds de autonomie van 
onderwijsinitiatieven om programma’s aan te bieden, in te vullen en te sanctioneren. Zie o.m. het advies van 
de Algemene Raad van 9 november 2006 over de herwerkte tekst van EQF, blz. 4. 

6 In zijn toespraak op de studiedag van 20 maart voor de sector van het bibliotheek-, archief- en 
documentatiewezen, Competentieontwikkeling in de BAD-sector: vinger aan de pols stelt Minister Frank 
Vandenbroucke het volgende “In het nieuwe Decreet Volwassenenonderwijs waarmee ik de Centra voor 
Volwassenenonderwijs een nieuw elan wil geven, introduceer ik het Hoger Beroepsonderwijs - het HBO - al. 
Dit zal de nieuwe naam zijn voor alle opleidingen die zich situeren na het secundair onderwijs en onder het 
Bachelorniveau. Het HBO krijgt een duidelijke positie, zowel in Vlaanderen als in Europa, door het te koppelen 
aan het kwalificatieniveau 5 van het Vlaamse kwalificatieraamwerk - de Bachelor is gekoppeld aan niveau 6.” 
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2.1.3 Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) voor vreemde talen 

Het besluit van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het 
volwassenenonderwijs vermeldt in de definitie van “referentiekader” expliciet het ERK voor 
vreemde talen.  

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor de talen beschrijft op een generieke 
manier de competenties van een taalgebruiker op verschillende beheersingsniveaus en in 
verschillende contexten, ongeacht de taal. Het ERK voor vreemde talen omvat 6 niveaus van 
talige redzaamheid: A1 Breakthrough; A2 Waystage; B1  Threshold; B2 Vantage; C1 
Effectiveness; C2 Mastery. 

De vreemdetaalopleidingen alsook de NT2-opleidingen van het volwassenenonderwijs zijn 
geënt op het ERK voor vreemde talen. 

Het Raamwerk NT2 van de Nederlandse Taalunie is een vertaling en bewerking van de in 
het ERK genoemde niveaubeschrijvingen. Het Raamwerk NT2 maakt het ERK toegankelijk 
voor een breder publiek in het NT2-veld7.  

2.1.4 Key-competences 

De Europese “key-competences” (2006) zijn een aanbeveling van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren.  

Competenties worden daarin gedefinieerd als een combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context adequaat zijn. Sleutelcompetenties zijn die 
competenties die elk individu nodig heeft voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, actief 
burgerschap, sociale integratie en zijn werk. Het Europees referentiekader kent acht 
sleutelcompetenties: 

1 communicatie in de moedertaal; 
2 communicatie in vreemde talen; 
3 wiskundige competentie en basiscompetentie op het gebied van exacte 

wetenschappen en technologie; 
4 digitale competenties; 
5 leercompetenties; 
6 sociale en civiele competenties; 
7 ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap; en 
8 cultureel bewustzijn en culturele expressie. 

De aanbeveling stelt verder:  

“De sleutelcompetenties zijn allemaal even belangrijk, omdat al deze competenties 
kunnen bijdragen tot een succesvol leven in een kennismaatschappij. Veel 
competenties overlappen elkaar en grijpen in elkaar: aspecten die voor één bepaald 
gebied essentieel zijn, zullen de competentie op een ander gebied ondersteunen. 
Competentie in de fundamentele basisvaardigheden taal, lezen en schrijven, rekenen 
en informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een essentiële basis voor leren, 
en de leercompetentie ondersteunt alle leeractiviteiten. Enkele begrippen keren in het 
Europees referentiekader steeds weer terug: kritisch denken, creativiteit, initiatief, 
probleemoplossing, risicobeoordeling, het nemen van beslissingen, constructief 
management spelen een rol in alle acht sleutelcompetenties.” 

                                                 
7 Bron: http://taalunieversum.org  
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2.1.5 Sleutelvaardigheden 

In de opleidingsprofielen van het volwassenenonderwijs gebruikt men voor het formuleren 
van de sleutelvaardigheden in principe enkel de GENT-4-publicatie Sleutelvaardigheden in 
het beroepsgerichte onderwijs in Vlaanderen en in Nederland8.Deze publicatie beschrijft 36 
sleutelvaardigheden zoals contactvaardigheid, beslissingsvermogen, empathie, 
leergierigheid enz. 

2.1.6 Ondernemerscompetenties 

Afhankelijk van de beoogde finaliteit van de opleiding, kan het wenselijk zijn om generieke 
ondernemerscompetenties op te nemen. In dat geval kan men het ENTRE-profiel inzake 
generieke ondernemerscompetenties als referentiekader gebruiken. Het ENTRE-profiel 
vormt het product van een partnerschap tussen SYNTRA Vlaanderen, SYNTRA, UNIZO, 
VDAB, Agora en KULeuven. Het ENTRE-profiel is ook de basis van de ENTRE-spiegel, een 
“tool” die peilt naar de generieke sleutelcompetenties bij een (kandidaat-)ondernemers.  

2.2 Specifieke referentiekaders: een getrapte benadering 

Naast een generiek referentiekader, zal men voor de meeste opleidingen van het 
volwassenenonderwijs ook steeds een specifiek referentiekader te gebruiken, van waaruit 
men de basiscompetenties van een opleiding (SVO of HBO) kan afleiden. 

Onderstaande verzameling van mogelijke specifieke referentiekaders is opnieuw niet 
“cumulatief” bedoeld. Er zal ook hier een keuze gemaakt worden en een zekere rangorde in 
acht genomen worden. De tekst hieronder is daarom “trapsgewijs” opgevat. Dit wel zeggen 
dat, indien er of van zodra er een referentiekader van “trap 1” voorhanden is, dit voorrang 
heeft of krijgt op andere mogelijke referentiekaders van onderliggende “trappen”.  

Een voorbeeld: een opleiding kan oorspronkelijk gebaseerd geweest zijn op een 
functiebeschrijving van een welbepaalde sector of organisatie. Enkele jaren later is er een 
beroeps(competentie)profiel van de SERV. Vanaf dat ogenblik is het evident dat de opleiding 
getoetst en desgevallend aangepast wordt aan de vereisten van het SERV-profiel, of dat er 
een nieuwe opleiding ontworpen wordt. 

Het kan ook voorkomen dat meerdere referentiekaders zich op dezelfde trap bevinden. In 
zo’n gevallen moeten de betreffende referentiekaders wel cumulatief bekeken worden. 

Voorbeeld: de beroepsvereisten van de federale overheid voor de uitoefening van bepaalde 
zelfstandige activiteiten. Zelfs wanneer er SERV-profielen zijn, moet de federale regelgeving 
mee in rekening worden genomen bij het opstellen van opleidingsprofielen. Zoniet bestaat het 
risico dat de federale overheid de studiebewijzen niet erkent.  

2.2.1 Trap 1: Goedgekeurde e indtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties 

Art. 11 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs bepaalt het 
volgende: 

                                                 
8 GENT staat hier voor Gehele Europese Nederlandstalige Taalgebied. De GENT-4-publicatie dateert van 4 

november 1999. 
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“§2. Voor de opleidingen van het studiegebied algemene vorming in het secundair  
volwassenenonderwijs gelden dezelfde eindtermen of specifieke eindtermen als voor de 
overeenkomstige studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs. (…)  

§3. Met uitzondering van het studiegebied algemene vorming, gelden voor de opleidingen van 
de studiegebieden in het secundair volwassenenonderwijs dezelfde specifieke  eindtermen als 
voor de overeenkomstige studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs. (…) 

§4. Voor de opleidingen van de leergebieden Nederlands, wiskunde, maatschappijoriëntatie, 
informatie- en communicatietechnologie en talen in de basiseducatie gelden dezelfde 
eindtermen als die voor de leergebieden in het lager onderwijs en eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs. 

§5. Voor het volwassenenonderwijs kan de Vlaamse Regering op basis van de eigenheid van 
het volwassenenonderwijs bepaalde eindtermen of specifieke eindtermen schrappen of 
aanpassen.” 

Wanneer er voor de opleidingen vermeld in dit artikel 11, eindtermen en/of specifieke 
eindtermen zijn goedgekeurd, dan worden deze ET/SET opgenomen in de desbetreffende 
opleidingsprofielen van het volwassenenonderwijs. 

Voor de specifieke lerarenopleidingen van het volwassenenonderwijs vormen de 
basiscompetenties van de leraar het referentiekader, overeenkomstig het art. 17 van het 
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs9.  

2.2.2 Trap 2: SERV-profielen 

Met SERV-profielen wordt bedoeld: beroepsprofielen, beroepscompetentieprofielen, 
beroepenstructuren, standaarden 

Bron: www.serv.be 

Beroepsprofielen en beroepscompetentieprofielen 

Sinds 1997 ontwikkelt de SERV beroepsprofielen; de SERV is recent ook de weg van het 
competentiedenken ingeslagen. Om deze evolutie te volgen herziet de SERV momenteel het 
format en de methode voor het opstellen van beroepsprofielen. Dit worden 
beroepscompetentieprofielen, waarin beroepen op een competentiegerichte manier 
worden omschreven.  

Een beroepscompetentieprofiel is een gedetailleerde beschrijving van de taken van een 
ervaren beroepsbeoefenaar en een beknopte beschrijving van de competenties die hij of zij 
daarvoor nodig heeft.  

Elders op de website omschrijft de SERV een beroepscompetentieprofiel als een afgerond 
geheel van competenties die een beroepsbeoefenaar in een bepaalde arbeidscontext 
hanteert om (de) verwachte resultaten op de werkvloer te realiseren. De SERV stelt verder: 
“De focus ligt dus niet meer op het takenpakket maar wel op de expertise van een 
beroepsbeoefenaar. Aan de hand van beroepsspecifieke competenties beschrijven we wat 
iemand nodig heeft om goede resultaten te boeken op het werk. Per competentie worden 
een omschrijving, gedragsindicatoren, onderliggende kennis, onderliggende attitudes en 
eventuele keuzes en dilemma's weergegeven.” 

                                                 
9 “In afwijking van artikelen 24 en 25 bepalen de Centra voor Volwassenenonderwijs het opleidingsprogramma 

van de specifieke lerarenopleidingen op basis van de basiscompetenties van de leraar.” 
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Beroepenstructuren 

Sedert 2000 ontwikkelt de SERV ook beroepenstructuren. Een beroepenstructuur is een 
geordend geheel van beroepen binnen een sector. 

Standaarden 

In 2004 nam het Vlaams Parlement het decreet over de Titels van Beroepsbekwaamheid 
aan. Deze titels van beroepsbekwaamheid worden voortaan ervaringsbewijzen genoemd. De 
sociale partners kregen de opdracht toegewezen om jaarlijks advies uit te brengen over de 
lijst van ervaringsbewijzen. Samen met de SERV ontwikkelen ze ook de standaarden die als 
ijkpunt of meetinstrument dienen om de competenties te evalueren van kandidaten die een 
ervaringsbewijs willen bekomen. 

De Vlor vindt dat de beroeps(competentie)profielen, de beroepenstructuren en de 
standaarden die door de SERV zijn ontwikkeld, valabele en prioritaire referentiekaders zijn 
voor het volwassenenonderwijs. 

2.2.3 Trap 2bis: specifieke federale, Vlaamse of internationale regelgeving over de 
beroepsuitoefening 

Sommige beroepen zijn federaal geregeld. Die beroepen ressorteren niet onder de 
beroepsprofielenwerking van de SERV.  

Bijv. vroedvrouw en tal van andere beroepen in de gezondheidssector. 

Bijv. voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent gelden 
specifieke vereisten t.a.v. de opleiding; die vereisten zijn beschreven in een K.B. van 5 
februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van 
het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van 
handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast. 

Ook dient in sommige gevallen rekening te worden gehouden met specfieke Vlaamse 
regelgeving, voor zoverre die niet is verwerkt in de beschikbare SERV-profielen. 

Bijv. het BVR van 12 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van 
stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm 
verbruikswater beschrijft de inhoudelijke vereisten waaraan de opleidingsprogramma’s van 
o.m. technicus gasvormige brandstof en technicus verwarmingsaudit moeten voldoen. 

Ook internationale regelgeving kan in bepaalde gevallen mee in rekening moeten worden 
genomen. Bijvoorbeeld: 

- Europese richtlijnen in de transportsector en de omzetting daarvan naar Belgisch 
recht 

- de Europese lasnormen en het Europees lascertificaat – cf. European Welding 
Foundation (EWF) 

De Vlor meent dat specifieke federale, Vlaamse of internationale regelgeving over de 
beroepsuitoefening of over de vereisten waaraan opleidingsprogramma’s moeten voldoen, 
een valabel referentiekader vormen voor het volwassenenonderwijs en bij voorkeur samen 
met een SERV-profiel worden gehanteerd. 



 8 

2.2.4 Trap 3: andere beroeps- , competentie- of functieprofielen / beroepenfiches 

De SERV-profielenwerking is uitgebreid, maar dekt (nog) niet alle mogelijke beroepen en 
functies die op de arbeidsmarkt voorkomen. Het besluit van 19 juli 2007 (…) verwijst ook 
naar “andere” referentiekaders. 

Welke andere referentiekaders kunnen in aanmerking komen en onder welke voorwaarden? 

- Sectoren, organisaties, bedrijven,… hanteren soms eigen competentieprofielen, 
functiebeschrijvingen,… Bijvoorbeeld: de ICT-functieprofielen van Agoria. 

- Sectorconvenants 
- In een aantal gevallen bestaan in Vlaanderen (nog) geen competentieprofielen, maar 

wel in andere landen.  

Voorbeeld: de opleiding Seniorenconsulentenvorming (HBO) heeft o.m. het 
Nederlandse beroepsprofiel Ouderenadviseur als referentiekader gebruikt. Dit is een 
beroepsprofiel dat in Nederland is ontwikkeld door NIWZ Beroepsontwikkeling in het 
kader van het project beroepenstructuur in opdracht van het Platform 
Kwalificatiebeleid Zorg en Welzijn. Inmiddels zijn in Vlaanderen diverse organisaties 
werkzaam rond het opstellen van een functieprofiel ouderenbeleidscoördinator, een 
functie die sinds de goedkeuring van het Decreet houdende de stimulering van een 
inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen (21 april 2004) 
is ontstaan. 

- CO.BR. A, het COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de Arbeidsmarkt van 
VDAB, bevat 550 beroepenfiches. Een beroepenfiche bestaat uit: 

o een beschrijving van het beroep,  
o basiscompetenties voor het beroep,  
o specifieke competenties en sleutelvaardigheden,  
o attesten en diploma's,  
o persoonskenmerken,  
o arbeidsomstandigheden en  
o werkdomeinen.  

De COBRA-fiches zijn, waar mogelijk, gebaseerd op de SERV-
beroeps(competentie)profielen (BCP). Als er geen BCP zijn, richt VDAB zich tot de 
betrokken sector. De contacten tussen VDAB en de sector zijn ook de basis voor de 
permanente actualisatie van het opleidingsaanbod van de VDAB-competentiecentra. 
Als er geen rechtstreekse communicatiekanalen zijn tussen VDAB en een sector, 
gaat VDAB voor de invulling van de CO.BR.A-fiches, onrechtstreeks tewerk, via desk-
research en sectorbevragingen. Tenslotte kent VDAB ook een voortdurende 
wisselwerking tussen de VDAB-vacaturewerking en de aanpassing van de CO.BR.A-
fiches. Deze wisselwerking draagt er mede toe bij dat er geen evoluties gemist 
worden en dat CO.BR.A betrouwbaar blijft. 

De Vlor acht het wenselijk om, bij ontstentenis van profielen op voorgaande trappen, te 
overleggen met de betrokken sectoren, organisaties of bedrijven. In dat overleg kan het 
nuttig zijn om ook de profielen die tussen1995 en 2004 in samenwerking met de sociale 
partners in de schoot van de Vlor zijn ontwikkeld, mee te nemen. Dit materiaal is terug te 
vinden op de cd-rom De profielengids; compleet, die de Vlor in maart 2005 uitbracht. Die cd-
rom bevat 196 beroeps- en opleidingsprofielen, die men in drie categorieën kan 
onderverdelen: 
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- beroepsprofielen, ontwikkeld als referentiekader voor hogeschoolopleidingen (72 in 
totaal); 

- opleidingsprofielen, ontwikkeld voor de opleidingen van het hogeschoolonderwijs 
(67)10; 

- beroepsopleidingsprofielen, ontwikkeld voor de opleidingen van het secundair 
onderwijs (59 in totaal). 

De beroeps- en opleidingsprofielen van de Vlor kunnen als insteek worden gebruikt voor het 
overleg met sectoren, bedrijven of organisaties. Na aftoetsing aan de actuele noden en 
tendensen van de sectoren, bedrijven of organisaties, en samen met het beschikbaar 
referentiemateriaal van die sectoren, bedrijven of organisaties beschikt men op die manier 
over valabele en gedragen referentiekaders voor het volwassenenonderwijs. 

Ook buitenlandse ‘eindtermen’ (bijvoorbeeld in Nederland) en de eindtermen die voor het 
Waalse onderwijs zijn goedgekeurd11, kunnen zinvol referentiemateriaal vormen. Om deze 
referentiekaders te gebruiken, moet wel een voldoende draagvlak bestaan bij de sociale 
partners/het afnemend veld. 

De Vlor streeft tijdens de adviesfase in ieder geval naar een maximaal draagvlak bij alle 
betrokken actoren. Het zou echter wenselijk zijn dat de makers van opleidingsprofielen, vóór 
ze de ontwikkeling opstarten, garanties hebben dat zij die referentiekaders mogen gebruiken 
en dat dat uitgangspunt achteraf niet ter discussie wordt gesteld. 

2.2.5 Trap 4: studieprofielen en competentiekaders 

Het besluit van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het 
volwassenenonderwijs vermeldt in de definitie van “referentiekader” expliciet studieprofielen. 

Volgens datzelfde besluit (art. 5, 6°) is één van de beoordelingscriteria ook “de mate waarin 
het voorstel rekening houdt met de mogelijke gevolgen voor andere opleidingen of andere 
onderwijsniveaus.” 

Voor het secundair volwassenenonderwijs hanteerde de Entiteit Curriculum in het verleden in 
een aantal gevallen bijv. leerplannen van het secundair onderwijs met voltijds leerplan, of de 
minimale doelstellingen en leerinhouden van voorlopige modulaire opleidingen. De Vlor is 
van oordeel dat enkel en alleen indien er geen valabele referentiekaders zijn op voorgaande 
‘trappen’, men in uitzonderlijke gevallen ook gebruik kan maken van leerplannen van het 
secundair onderwijs met voltijds leerplan of van minimale doelstellingen en leerinhouden van 
voorlopige modulaire structuurschema’s van het volwassenenonderwijs. 

Voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs waarvoor een aanverwante professionele 
bacheloropleiding bestaat in de hogescholen, acht de Vlor het wenselijk om ook rekening te 
houden met de competentiekaders van die hogeschoolopleidingen. 

De invoering van de BaMa-structuur, van de NVAO en de vorming van associaties, hebben 
ertoe geleid dat men op het niveau van de associaties hoger onderwijs, competentiekaders 
voor de opleidingen is gaan ontwikkelen. Deze competentiekaders overstijgen het niveau 
van de individuele hogeschool en worden meer en meer competentiegericht uitgeschreven.  

                                                 
10 Twee BP/OP’s zijn dubbel geteld, omdat eenzelfde publicatie zowel het BP als het OP bevat. 
11 In Wallonië spreekt men voor het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs van ‘socles de 

compétences’ en voor het secundair onderwijs van ‘compétences terminales’. 
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Voor de HBO-opleidingen van het volwassenenonderwijs lijkt het wenselijk om de 
opleidingsprofielen te relateren aan de competentiekaders van de aanverwante 
professionele bacheloropleidingen, met het oog op een zo vlot mogelijke doorstroming van 
HBO naar een verkort traject in de professionele bachelorsopleidingen (PBA). 

Indien er geen competentiekaders zijn op het niveau van de associaties, zal men in een 
aantal gevallen kunnen terugvallen op de opleidingsprofielen voor het hoger onderwijs die 
destijds in de Vlor zijn ontwikkeld12 (zie Vlor-profielengids). 

In functie van een mogelijke doorstroming van HBO naar PBA, lijkt het ook aangewezen om 
in de opleidingsprofielen van het HBO aan te geven tot waar de HBO-opleiding gaat in 
vergelijking met de PBA, en wat (welke competenties) de HBO-opleiding niét zal realiseren. 
Het zou ook nuttig zijn om in het opleidingsprofiel van de HBO-opleiding, indicatief aan te 
geven welke competenties nog moeten verwezenlijkt worden in een aanvullingstraject. 

Tot slot meent de Vlor dat gelijkaardige instrumenten en kaders die ontwikkeld zijn door 
andere opleidingsverstrekkers, ook als mogelijk referentiemateriaal valabel kunnen zijn. 

 

 

 

 

Monique De Ridder  Gunther Degroote 
secretaris voorzitter 

                                                 
12 Vlor, De profielengids; compleet. Brussel, 2005. 


