
V L A A M S E  O N D E R W I J S R A AD , L E U V E N S E P L E I N  4 , 1000  B R U S S E L 
www.vlor .be 

 

Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire 
structuurschema’s in het secundair OSP 

4 
 

ADVIES 

 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 

 25 april 2006 

 RLLL/MDR/ADV/009 

 



1 

Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema’s 
in het secundair OSP 

1 Situering 

Op 22 februari 2006 vraagt de afdeling Volwassenenonderwijs van de administratie 
Permanente Vorming advies over de aanvragen voor nieuwe structuurschema’s of voor 
wijziging van bestaande structuurschema’s in het OSP. 

Artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden 
van het volwassenenonderwijs bepaalt dat de regering, in afwachting van de uitvoering van 
artikel 14 en 15 van hetzelfde decreet, voorlopige modulaire structuurschema’s kan 
goedkeuren. 

Het BVR van 7 september 1999 houdende de vaststelling van de voorlopige modulaire 
structuurschema’s van het modulair onderwijs voor sociale promotie, beschrijft de procedure 
en de minimale vormvereisten. Volgens dit BVR konden de centra voorstellen tot wijziging 
van een bestaand structuurschema of voorstellen van een nieuw structuurschema aan het 
departement Onderwijs toezenden tot 31 januari 2006. De administratie zendt het voorstel 
voor advies naar de onderwijsinspectie en de Vlaamse Onderwijsraad. 

De bestaande structuurschema’s kunnen geactualiseerd worden; eens aangepast, zijn ze 
van kracht voor elke instelling die ze inricht. Voor afdelingen waarvoor nog geen modulaire 
structuurschema’s bestaan, kunnen modulaire structuurschema’s worden ontwikkeld. Per 
afdeling kan slechts één structuurschema goedgekeurd worden. Alle andere centra die 
dezelfde afdeling wensen te organiseren, zijn verplicht dit goedgekeurd structuurschema te 
volgen. 

Om tijdig te kunnen communiceren 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 aanvaard wordt of niet. Zonder bevestiging van het departement wordt 
het voorstel na 31 mei geacht goedgekeurd te zijn. Mocht de administratie voor 31 mei 2006 
de goedkeuring niet kunnen meedelen aan de centra, dan moeten de centra dringend over 
het verder verloop op de hoogte worden gesteld zodat zij zich op het volgend schooljaar 
kunnen voorbereiden. 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren wil de centra de tijd geven voor een degelijke 
inhoudelijke en organisatorische implementatie. Daarom apprecieert de raad dat punt 2.4.1 
van de omzendbrief PV/2004/03 van 2 juli 2004 de centra de mogelijkheid biedt om na 
wijziging van een structuurschema het oude structuurschema en het oorspronkelijke leerplan 
nog één jaar te gebruiken. Deze mogelijkheid is vooral van belang voor de centra die zelf 
geen voorstel indienden, maar wel gevat worden door gewijzigde of nieuwe schema’s. 

De raad herhaalt nog eens dat een betrouwbare overzichtslijst nodig is met alle 
goedgekeurde modulaire structuurschema’s en de datum van hun laatste wijziging, zodat 
centra geen voorbijgestreefde structuurschema’s hanteren, ook wanneer er tussentijds 
schema’s zouden worden goedgekeurd. 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren vindt het belangrijk dat de centra zo vroeg 
mogelijk bij de ontwikkeling van voorlopige modulaire structuurschema’s betrokken worden in 
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een voorbereidend overleg. Door het advies van de Vlaamse Onderwijsraad mee voor te 
bereiden, wordt verhinderd dat eenzijdig ontwikkelde voorstellen andere aanbieders vatten. 

2 Advies 

Dit advies bevat als bijlagen de modulaire structuurschema’s, de bijhorende vakkenlijst, 
alsook de minimale doelstellingen en leerinhouden per module of eenheid. Tevens is een 
korte voorstelling van elke afdeling en van de inhoud van elke eenheid of module 
toegevoegd, bestemd voor de “word-wat-je-wil”-databank van de Dienst Informatie, Vorming 
en Afstemming.  

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren heeft het hiernavolgend advies op 25 april 2006 
met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Er waren 25 stemgerechtigde leden 
aanwezig. Eén lid onthield zich bij de stemming. 

2.1 In het studiegebied Chemie  

2.1.1 Farmaceutisch-technisch assistent TSO3 

Het betreft een voorstel om het bestaande structuurschema van 31 mei 2003 aan te passen. 

De aanpassingen behelzen een toevoeging van een stage van 240 lestijden en het 
optrekken van de praktijkcomponent in de eenheden “Galenica” en “Labo galenica”, 
waardoor het totaal aantal lestijden van de opleiding nu 1200 lt. bedraagt. 

Aan de basis van dit voorstel ligt het 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 worden belast en dat, naast de reeds in de opleiding opgenomen 
leerinhouden, ook 300 uren stage vereist.  

Toen men in 2003 de modulaire opleiding goedkeurde, achtten de bij het overleg betrokken 
vertegenwoordigers van de farmaceutische sector, het nog niet nodig de stagecomponent al 
in de opleiding te voorzien, vermits men nog wachtte op de concrete uitvoering van het K.B. 

Omdat men vaststelt dat afgestudeerde cursisten problemen ondervinden om tewerkgesteld 
te worden in apotheken, acht de raad het raadzaam om de vereiste 300 uren stage op te 
nemen in de opleiding. Op die manier zullen de afgestudeerden op basis van hun in het OSP 
gevolgde en gecertificeerde opleiding in de toekomst een erkenningsnummer kunnen 
aanvragen. 

Als overgangsmaatregel voor cursisten die al in de opleiding zijn gestart, bekwam de 
aanbieder een overgangsregeling van de sector, namelijk dat de eerste maanden van 
tewerkstelling gelden als stage. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 
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2.2 In het studiegebied Handel  

2.2.1 Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 31 mei 
2002. Er zijn twee redenen om dit structuurschema aan te passen. 

Een eerste aanpassing houdt verband met de ontwikkeling van de nieuwe modulaire 
structuur voor de opleiding Algemene vorming BSO3, waarover de Raad 
Volwassenenonderwijs eerder dit werkjaar een advies uitbracht1. Het certificaat 
Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3, samen met het certificaat Algemene 
Vorming BSO3, leidt immers tot een volwaardig diploma secundair onderwijs.  

In de nieuwe structuur Algemene vorming BSO3 (PAV) is geen vreemde taal opgenomen, 
daar waar in de vroegere, voorlopige modulaire opleiding Algemene Vorming BSO3, ook 
Frans werd gegeven. De raad stelt voor de modules Frans over te hevelen naar de opleiding 
Kantooradministratie en gegevensbeheer, zodat de diplomaopleiding ook in de toekomst blijft 
sporen met de gelijknamige opleiding van het leerplichtonderwijs, waar eveneens twee 
vreemde talen op het programma voorkomen. In afwachting dat de overheid specifieke 
eindtermen voor het studiegebied Handel goedkeurt, kunnen de diplomaopleidingen in het 
volwassenenonderwijs alleen maar de leerplannen van het specifiek gedeelte van de 
gelijknamige opleidingen in het leerplichtonderwijs als referentiekader hanteren.  De raad 
benadrukte in een eerder advies dat diplomaopleidingen in het volwassenenonderwijs 
inhoudelijk moeten sporen met de gelijknamige opleidingen in het leerplichtonderwijs 2. 

Een tweede aanpassing moet de inhoudelijke overlapping opheffen tussen de eenheden 
bedrijfsbeheer in het schema van 2002 en de doelstellingen en leerinhouden van een aantal 
andere modules in de opleiding. De raad attendeerde hier al eerder op3. De raad schrapt de 
eenheden bedrijfsbeheer daarom uit het schema4. Het blijft evenwel de bedoeling dat 
cursisten, wanneer zij het certificaat van de opleiding Kantooradministratie en 
gegevensbeheer BSO3 behalen, in principe ook recht hebben op het getuigschrift over de 
basiskennis van het bedrijfsbeheer.  De raad heeft daartoe de minimale doelstellingen en 
minimale leerinhouden van de modules “boekhouden”, “recht” en “economie” grondig 
nagezien, om te garanderen dat de kennis over bedrijfsbeheer die de federale overheid 
vereist, aan bod komt. De raad liet zich hierbij inhoudelijk leiden door de omzendbrief SO44, 
die ook in het leerplichtonderwijs wordt gehanteerd. De leerplanmakers zullen op hun beurt 
de inhouden zoals vermeld in de SO44, op een herkenbare manier in de leerplannen moeten 
verwerken, en ook alert blijven om de leerplannen aan te passen van zodra de omzendbrief 
SO44 inhoudelijk wijzigt. 

De raad vraagt dat de overheid om de centra zo snel mogelijk te informeren over de 
modaliteiten voor de mogelijke toekenning van het getuigschrift over de basiskennis van het 
bedrijfsbeheer. 

                                                 
1 Raad Volwassenenonderwijs , Advies over de opleiding Algemene vorming BSO3 en over de opleidingen Opfris 

tot derde graad (ASO en TSO) in het volwassenenonderwijs. 20 december 2005. 
2 Raad Volwassenenonderwijs , Advies over het uitreiken van een diploma in het secundair OSP. 25 januari 2005. 

Blz. 7. 
3 Raad Volwassenenonderwijs , Advies over de uitreiking van het getuigschrift over de basiskennis van het 

bedrijfsbeheer in het OSP. 24 mei 2005. Blz. 5. 
4 In het onderwijs voor sociale promotie is een afzonderlijk studiegebied Bedrijfsbeheer voorzien. De afdelingen 

die daarin voorkomen zijn erkend om het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer uit te reiken 
(behalve de afdeling “oriëntatie tot zelfstandig ondernemen”, die enkel een opstap vormt). 
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De raad heeft van de herziening van het structuurschema gebruik gemaakt om de 
praktijkcomponent van de opleiding meer gewicht te geven, een verzuchting die al langer 
leefde bij de doelgroep. In heel de operatie heeft hij erop toegezien dat het totale programma 
van de opleiding voor de cursisten niet is verzwaard.  

De raad beschouwt al deze ingrepen slechts als een pragmatische overgangsmaatregel, in 
afwachting dat de overheid specifieke eindtermen voor het studiegebied Handel goedkeurt, 
die als uitgangspunt voor de nieuwe modulaire structuur voor het volwassenenonderwijs 
kunnen dienen. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel op voorwaarde dat de overheid voor de 
centra voor volwassenenonderwijs een regeling goedkeurt waardoor afdelingen of 
opleidingen het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kunnen uitreiken als 
de inhouden van de SO44 op een herkenbare manier in de leerplannen zijn verwerkt. De 
raad acht het bovendien uiterst wenselijk dat de nieuwe modulaire opleiding Algemene 
vorming BSO3 volgend schooljaar gelijktijdig met het gewijzigde structuurschema 
Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3 kan geïmplementeerd worden.   

2.2.2 Maritiem medewerker TSO3 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 31 mei 
2003. 

De voormalige eenheid “Intermodaal vervoer en logistiek” wijzigt inhoudelijk en wordt 
herbenoemd in “Intermodaal vervoer en documentaire kredieten”. De minimale doelstellingen 
en leerinhouden die betrekking hebben op “logistiek” worden in een nieuwe module 
“Logistiek” ondergebracht. 

De eenheid “Gegevensbeheer 1” vervalt.  

Het totaal aantal lestijden van de opleiding blijft ongewijzigd. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.3 In het studiegebied Hout en het studiegebied Meubelrestauratie en houtsnijden 

2.3.1 Meubelmakerij BSO3 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema Houtbewerking-
meubelmakerij van 3 juni 1991.  

De betrokken aanbieders bereikten op de valreep geen consensus over het 
modulariseringsvoorstel. Daarom, en om ongewenste interferentie te vermijden met het 
initiatief dat de Dienst voor Onderwijsontwikkeling momenteel opstart voor de ontwikkeling 
van een raamwerk voor een aantal opleidingen in het studiegebied Hout, acht de raad het 
niet opportuun nu nog het voorlopig modulair structuurschema aan te passen. 

De raad beschouwt de inspanningen van de opleidingsverstrekkers tijdens de 
voorbereidende besprekingen hebben geleverd zinvol met het oog op de opdracht die de 
inrichtende machten, conform het geldende protocol, zullen opnemen wanneer zij het 
raamwerk van certificaatopleidingen en basiscompetenties dat de DVO aanlevert, verder 
zullen indelen in modules.  
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De raad wijst erop dat de opleiding Meubelmakerij, conform de beslissing van de minister 
van 31 mei 2005, vanaf het schooljaar 2005-2006, in het OSP zowel in het studiegebied 
Hout als in het studiegebied Meubelrestauratie en houtsnijden is ondergebracht. 

De raad geeft over het voorstel van voorlopig modulair structuurschema nu geen advies. 

2.4 In het studiegebied Juwelen  

2.4.1 Goudsmederij BSO3 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 3 november 
1999. 

De inhoud en de structuur van de opleiding worden volledig herwerkt zodat het aantal 
lestijden per module voldoet aan de regelgeving zoals die van toepassing is in de nieuwe 
modulaire structuur (minimum 40 of 60 lestijden). Op inhoudelijk-didactisch vlak heeft men 
de opleiding geactualiseerd in functie van de noden van de sector, en het geïntegreerd 
aanbieden van theorie en praktijk. 

De opleiding omvat 1120 lestijden, verdeeld over meerdere deelcertificaten: goudsmeden, 
juweeltekenen, verkoop, zetten edelstenen, oude technieken, versieringstechnieken, 
wasbewerking en edelsteenkunde. Cursisten die alle competenties uit die deelcertificaten 
hebben behaald, hebben recht op het certificaat Goudsmederij.  

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.5 In het studiegebied Maritieme opleidingen  

2.5.1 Maritieme opleiding TSO3 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 31 mei 
2002. 

De aanpassing heeft betrekking op een wijziging in één van de externe vereisten voor de 
uitreiking van het certificaat Maritieme opleiding – optie Dek, namelijk 12 maanden erkende 
vaartijd (i.p.v. 6). De opleiding zelf wijzigt niet. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.5.2 Maritieme opleiding voor de pleziervaart TSO3 

Het betreft een voorstel voor een nieuwe modulaire opleiding. 

Met deze nieuwe opleiding kan de cursist de vereiste of aangeraden certificaten behalen om 
met een pleziervaartuig op de binnenwateren  (het beperkt en het algemeen stuurbrevet)  of 
op zee (het brevet van yachtman) te mogen/kunnen varen.  



 6 

Voor deze sector zijn geen beroepsprofielen voorhanden; de opleiding is inhoudelijk 
gebaseerd op de vigerende nationale en internationale reglementeringen. Daarnaast beoogt 
de opleiding ook de noodzakelijke technische kennis over de installaties (inclusief de motor) 
die aan boord kunnen gebruikt worden. 

De opleiding omvat in totaal 200 lestijden. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.6 In het studiegebied Mechanica – elektriciteit  

2.6.1 Elektromechanica TSO3 

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van de gelijknamige lineaire opleidingen in het volwassenenonderwijs. 

De initiatiefnemer heeft de opleiding inhoudelijk geactualiseerd, en ervoor gezorgd dat ze 
inhoudelijk ook spoort met de leerplannen van het specifiek gedeelte van de gelijknamige 
afdeling in het voltijds secundair onderwijs5.  

De modulaire technische opleiding is zowel doorstroom- als praktijkgericht. 

Het voorstel is opgebouwd in 3 modules: Mechanica, Elektro en Automatisering, die elk 
leiden tot een deelcertificaat. 

Waar mogelijk, hebben de initiatiefnemers eenheden die reeds voorkwamen in bestaande 
modulaire opleidingen van het OSP, overgenomen in het voorstel Elektromechanica TSO3.  
Het betreft de eenheden Vectorieel tekenen 1 en Vectorieel tekenen 2, die zij overnemen uit 
de opleiding Informatica-toepassingssoftware TSO3, en de eenheden PLC Basis en PLC 
Aanvulling, die zij overnemen uit de opleiding Automatiseringstechnieken TSO3. Dit 
bewerkstelligt de transparantie en de uitwisselbaarheid van deelcertificaten binnen het 
opleidingsaanbod van het volwassenenonderwijs. 

In totaal omvat de modulaire opleiding Elektromechanica TSO3 1200 lestijden.  

De raad geeft een gunstig advies aan het voorstel.  

De raad wijst erop dat, indien de minister deze opleiding goedkeurt, de benaming moet 
worden toegevoegd aan bijlage 1 van het structuurbesluit, zodat een cursist die het 
certificaat Elektromechanica TSO3, samen met een certificaat Algemene Vorming, heeft 
behaald, recht heeft op het diploma secundair onderwijs. 

2.7 In het studiegebied Personenzorg  

2.7.1 Polyvalent verzorgende / Thuis- en bejaardenzorg BSO3 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 31 mei 
2002. 

Het lestijdenpakket van de opleiding Polyvalent verzorgende / Thuis- en bejaardenzorg 
BSO3 wordt met 120 lestijden uitgebreid. De bijkomende 120 lestijden zijn in het voorstel 

                                                 
5 Raad Volwassenenonderwijs , Advies over het uitreiken van een diploma in het secundair OSP. 25 januari 2005. 

Blz. 7. 



7 

duidelijk afgebakend in de drie toegevoegde eenheden E6 “Categoriale methodieken”, F4 
“Methodische begeleiding” en G10 “Gesuperviseerde beroepspraktijk”.  

De uitbreiding is bedoeld om de tewerkstellingskansen te vrijwaren van de afgestudeerde en 
de huidige cursisten van de opleiding Polyvalent verzorgende/Thuis- en bejaardenzorg 
BSO3, nu de overheid de taken die een “zorgkundige” mag uitvoeren, heeft vastgelegd in 
een activiteitenregeling in het KB van 12 januari 20066. 

Vandaag is het certificaat van “polyvalent verzorgende” erkend door de sector. De raad acht 
het raadzaam om, in het licht van een mogelijke erkenning als zorgkundige, in de toekomst, 
een bijkomend certificaat “Zorgkundige” te voorzien, dat uitgereikt wordt na in totaal 1400 
lestijden.  

De 3 toegevoegde eenheden moeten ook volstaan als “bijzondere opleiding bij wijze van 
overgangsmaatregel”, zoals vermeld in het KB van 12 januari 2006, en richten zich in het 
bijzonder tot die cursisten die zich moeten of willen bijscholen om te voldoen aan het KB van 
12 januari 2006. 

Tot slot maakt de raad van deze gelegenheid gebruik om het certificaat “logistiek werk” te 
schrappen, vermits het geen enkele relevantie meer heeft op de arbeidsmarkt. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. De raad vraagt aan de overheid om het 
aangepaste schema pas in voege te laten gaan van zodra er uitsluitsel is dat dit leidt tot een 
erkenning als zorgkundige. 

2.7.2 Initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde TSO3 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 28 augustus 
1998. 

Enerzijds worden de leerinhouden geactualiseerd en herschikt, anderzijds, introduceert men 
twee deelcertificaten. De aanpassingen zijn geïnspireerd op de beroepsprofielen 
“Bibliotheekmedewerker” en “Informatiebemiddelaar” van de SERV en op een ontwerp van 
een beroepsprofiel “Archiefmedewerker” waaraan de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, 
Archief- en Documentatiewezen werkt. 

Binnen de opleiding zal men nu 2 verschillende certificaten kunnen uitreiken door één 
gemeenschappelijke module A “Algemene oriëntatie” te combineren met ofwel de module B 
“Bibliotheekwerk” of de module C “Archiefwerk”. Voor de cursist verzwaart de opleiding op 
die manier amper. 

De deelcertificaten Algemene Oriëntatie en Bibliotheekwerk leiden samen tot het certificaat 
“Initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde – groep bibliotheekkunde” en 
richten zich op de functie van bibliotheekbediende en bibliotheekassistent in een openbare 
bibliotheek.   

De deelcertificaten Algemene Oriëntatie en Archiefwerk leiden samen tot het certificaat 
“Initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde – groep archiefwerk” en 
richten zich op de functie van medewerker in archieven. 

De initiatiefnemer verving ook de oorspronkelijke eenheid A2 “Methodologie 
Bibliotheektechnische vaardigheden en toepassingen” van 80 lestijden door twee kleinere 

                                                 
6 Koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen 

mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen. Dit KB is 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 februari 2006. 
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eenheden: “Formele ontsluiting” (20 lestijden) en “Inhoudelijke ontsluiting en 
beschikbaarstelling” (40 lestijden). Om organisatorische redenen bleek het immers niet 
langer mogelijk om “formele ontsluiting” en “inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling” in 
één eenheid te integreren. 

De raad geeft een gunstig advies aan het voorstel. 

 

 

 

 

Monique De Ridder Jos Blendeman 
secretaris voorzitter 
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Overzicht van de bijlagen 

Studiegebied Opleiding Aard van de bijlage Referte van de bijlage 

Chemie Farmaceutisch-technisch 
assistent  

Structuurschema 
Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

doc070bijl1 
doc070bijl2 

doc070bijl3 

doc070bijl4 

Kantooradministratie en 

gegevensbeheer BSO3 

Structuurschema 

Vakkenconcordantie 
Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

doc070bijl5 

doc070bijl6 
doc070bijl7 

doc070bijl8 

Handel 

Maritiem medewerker 

TSO3 

Structuurschema 

Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 
Korte inhouden voor de divadatabank 

doc070bijl9 

doc070bijl10 

doc070bijl11 
doc070bijl12 

Hout 

Meubelrestauratie 

en houtsnijden 

Meubelmakerij BSO3 Nihil Nihil 

Juwelen Goudsmederij BSO3 Structuurschema 

Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 
Korte inhouden voor de divadatabank 

doc070bijl13 

doc070bijl14 

doc070bijl15 
doc070bijl16 

Maritieme opleiding TSO3 Structuurschema 
 

doc070bijl17 Maritieme 
opleidingen 

Maritieme opleiding voor 
de pleziervaart TSO3 

Structuurschema 
Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

doc070bijl18 
doc070bijl19 

doc070bijl20 

doc070bijl21 

Mechanica-

elektriciteit 

Elektromechanica TSO3 Structuurschema 

Vakkenconcordantie 
Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

doc070bijl22 

doc070bijl23 
doc070bijl24 

doc070bijl25 

Initiatie tot de bibliotheek-, 

documentatie- en 

informatiekunde TSO3 

Structuurschema 

Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 
Korte inhouden voor de divadatabank 
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