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

1 Situering 

Op 26 februari 2007 ontving de Vlor van de Afdeling Levenslang Leren van het Agentschap 
voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs een adviesvraag over 8 voorstellen tot 
aanpassing van voorlopige modulaire 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 ontwerp van decreet betreffende dringende bepalingen voor het onderwijs 1 schort van 1 
maart 2007 t.e.m. 31 augustus 2007 voor de centra de mogelijkheid op om nieuwe 
opleidingen te programmeren. Om die reden liggen geen voorstellen voor nieuwe modulaire 
opleidingen, noch voorstellen tot modularisering van bestaande lineaire opleidingen, in het 
kader van artikel 75 ter advies voor. De centra konden in het kader van art. 75 dit schooljaar 
enkel aanpassingen aan bestaande modulaire structuurschema’s voorstellen. 

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 aan het departement Onderwijs toezenden tot 31 januari 
2007. De administratie zendt het voorstel voor advies naar de onderwijsinspectie en de 
Vlaamse Onderwijsraad. 

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 2007 
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 de overheid 
de centra de mogelijkheid biedt om na wijziging van een structuurschema het oude 
structuurschema en het oorspronkelijke leerplan nog één tot twee jaar te gebruiken2. Deze 
mogelijkheid is vooral van belang voor de centra die zelf geen voorstel indienden, maar wel 
gevat worden door gewijzigde schema’s. 

                                                 
1 Zoals door de Vlaamse Regering op 9 maart 2007 goedgekeurd. De Regering machtigt de minister om de 

betrokken schoolbesturen en inrichtende machten in kennis te stellen van de bepalingen van dit 
ontwerpdecreet, onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement. 

2 De omzendbrief PV/2004/03 spreekt nog van één jaar; recent goedgekeurde besluiten van de 
Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair OSP voor o.m. de 
studiegebieden voeding, lichaamsverzorging,… voorzien dat een aantal “voorlopige” 
structuurschema’s bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt 
kunnen worden. 
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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 
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 
(enkel voor voorstellen die betrekking hebben op het secundair OSP), alsook de minimale 
doelstellingen en leerinhouden per module of eenheid 3-4. 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 VZW DIVA. 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren heeft het hiernavolgend advies op 24 april 2007 
met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Er waren 17 stemgerechtigde leden 
aanwezig. 

2.1 In het secundair onderwijs voor sociale promotie  

2.1.1 Burotica TSO3 (studiegebied Handel) 

Het betreft een voorstel om het bestaande structuurschema van 23 juni 1992 aan te passen. 

De voorgestelde aanpassing bestaat in de toevoeging van een optionele eenheid 
“sollicitatietechnieken” van 60 lestijden. 

De raad motiveert dit voorstel vanuit de vaststelling dat een aantal cursisten in het CVO de 
opleiding Burotica volgen, met het perspectief om van werk te veranderen. De raad is van 
oordeel dat het volwassenenonderwijs, vanuit zijn maatschappelijke opdracht en vanuit een 
toegenomen aandacht voor een arbeidsmarktgerichte benadering van zijn opleidingen, aan 
deze cursisten een integraal traject moet kunnen aanbieden, dat hen terdege voorbereidt op 
een (her)positionering op de arbeidsmarkt. Het bijbrengen van de nodige functionele 
taalvaardigheid, sollicitatietechnieken en de kennis van de voornaamste 
tewerkstellingsmaatregelen maakt daar integraal deel van uit.  

De raad stelt ook vast dat een aantal CVO’s de opleiding Burotica aanbieden in 
samenwerking met andere opleidingsverstrekkers, zoals CEVORA. Deze verwachten van 
het volwassenenonderwijs voor hun doelpubliek een totaaltraject, waar attitudevorming en 
sollicitatietraining integraal deel van uitmaken. 

                                                 
3 Opmerking: voor de modulaire opleiding Burotica TSO3 distilleerde de raad de minimale doelstellingen en 

leerinhouden vanuit de huidige leerplannen van de centra. Op het ogenblik van de goedkeuring van het 
oorspronkelijke schema in 1992, vormde het uitschrijven van minimale doelstellingen en leerinhouden per 
eenheid, immers geen vereiste. 

4 Behalve voor de structuurschema’s waaraan enkel een technische correctie wordt aangebracht, en waarvoor 
de eerder goedgekeurde minimale doelstellingen en leerinhouden van toepassing blijven: Bibliotheek- en 
documentaire informatiekunde (SoHOSP) en Rechtspraktijk (EcHOSP). 
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Binnen het bestaande structuurschema (meer bepaald in de module Nederlandse 
communicatievaardigheden) blijkt evenwel onvoldoende ruimte te zijn om cursisten die 
functionele vaardigheden bij te brengen die van hen verwacht worden wanneer zij bij een 
(nieuwe) werkgever willen solliciteren.  

De raad stelt voor deze lacune te ondervangen door middel van een bijkomende eenheid 
“Sollicitatietechnieken”. Aangezien echter niet alle cursisten het perspectief hebben om 
(ander) werk te zoeken, en dus niet allemaal evenveel nood hebben aan een uitdieping van 
hun sollicitatievaardigheden, stelt de raad voor deze eenheid optioneel te maken, teneinde 
het eigenlijke certificaat-traject niet te verzwaren. 

De raad wijst erop dat de certificaatopleiding Burotica TSO3 zelf ook aan een herziening ten 
gronde toe is (het structuurschema dateert van 1992). De raad acht het evenwel niet 
opportuun die herziening nog in het kader van art. 75 aan te vatten. De overheid werkt 
momenteel aan de ontwikkeling van een raamwerk voor verschillende modulaire opleidingen 
in het studiegebied Handel van het secundair OSP. De raad vraagt dat de overheid daarbij 
ook zou onderzoeken hoe de opleiding Burotica TSO3 binnen dat raamwerk kan gesitueerd 
worden5. Bovendien rijst de vraag of zo’n optionele module “sollicitatietechnieken” ook niet 
voor andere opleidingen relevant kan zijn. De raad vraagt daarom dat de overheid, bij het 
uitwerken van het raamwerk van de nieuwe modulaire structuur voor het studiegebied 
Handel van het OSP, de opportuniteit zou nagaan om de voorgestelde module daarin als 
zwevende module op te nemen. 

In afwachting van de definitieve overheidsvoorstellen ter zake, geeft de raad aan dit voorstel 
een gunstig advies, teneinde de centra volgend schooljaar reeds in de mogelijkheid te stellen 
deze module in te richten. 

2.1.2 Maritiem medewerker TSO3 (studiegebied Handel ) 

Het betreft een voorstel om het bestaande structuurschema van 31 mei 2006 opnieuw aan te 
passen.  

Het aanvragend centrum is de enige aanbieder van deze opleiding in het 
volwassenenonderwijs.  

De voorgestelde aanpassingen zijn van inhoudelijk-structurele aard en houden verband met 
de snelle evoluties in de maritieme sector, zowel op inhoudelijk-technisch vlak als op het vlak 
van tewerkstelling. De aanpassingen moeten het centrum toelaten gerichter in te spelen op 
de noden van de sector, o.m. met het oog op samenwerking met andere 
opleidingsverstrekkers, in casu LOGOS, het vormingsfonds van het Paritair Comité nr. 226 
(PC 226) voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante 
bedrijfstakken. 

Vanuit die invalshoek herformuleerde en herschikte de raad een aantal minimale 
doelstellingen en leerinhouden, en paste hij het aantal lestijden van een aantal eenheden 
aan. Het totaal aantal lestijden van de opleiding blijft in totaal evenwel ongewijzigd. 

Tenslotte vraagt de raad voor alle eenheden die vandaag geconcordeerd zijn naar het TV 
Toegepaste economie, een bijkomende vakkenconcordantie naar TV Verkoop. Deze 
bijkomende vakkenconcordantie moet het mogelijk maken praktijkexperts aan te trekken, die 
niet altijd beschikken over de vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen voor het 

                                                 
5 Cf. Prioriteitenplan tot ontwikkeling van modulaire opleidingen voor het onderwijs voor sociale promotie (vanaf 

schooljaar 2006-2007), blz. 2. 
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vak TV Economie. Voor TV Verkoop daarentegen kunnen ook mensen met een diploma 
hoger secundair onderwijs aangeworven die beschikken over de nodige vaktechnische 
ervaring of expertise en in het bezit zijn van het Getuigschrift van pedagogische 
bekwaamheid. De raad beschouwt deze aanpassing slechts als een tussentijdse oplossing: 
enerzijds kondigt de overheid een volledige herziening van de vakkenconcordanties aan via 
een uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet volwassenenonderwijs; anderzijds hoopt de 
raad dat het Departement Onderwijs in de toekomst EVC ook zal in rekening nemen bij het 
bepalen van de bekwaamheidsbewijzen. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.1.3 Diamantbewerking BSO3 (studiegebied Juwelen)  

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 27 augustus 
1998. 

Het aanvragend centrum is vandaag nog de enige aanbieder van deze opleiding in het 
volwassenenonderwijs. 

De aanpassingen behelzen een actualisering van de opleiding, zowel wat de omvang als de 
minimale doelstellingen en leerinhouden van de modules betreft.  

De opleiding bestaat voortaan uit drie evenwaardige modules: kruiswerken, briljanteren en 
snijden. Twee van de drie modules, door de cursist vrij te kiezen, leiden tot het certificaat van 
Diamantbewerker. Het certificaat-traject omvat in totaal steeds 960 lestijden.  

Naast de eigenlijke certificaatopleiding, omvat het structuurschema ook een aantal 
specialisatie- en bijblijfmodules (slijpen, snijden, nieuwe technologieën, ….). Deze zijn 
optioneel, en richten zich tot werknemers in de sector die bepaalde competenties verder 
willen perfectioneren, of willen bijblijven met de nieuwste technologische ontwikkelingen in 
hun vakgebied.  

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.1.4 Computertechnicus TSO3 (studiegebied Mechanica-elektriciteit) 

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

De voorgestelde aanpassingen zijn van diverse aard. 

De raad stelt voor om de eenheid “basis elektriciteit” te schrappen: de ervaring heeft 
uitgewezen dat deze eenheid geen meerwaarde vormt voor de opleiding. In de plaats 
daarvan stelt de raad een bijkomende eenheid “project computertechnicus” voor. Deze 
eenheid moet de cursist toelaten de competenties die hij in andere opleidingsonderdelen 
heeft verworven, te integreren en in een realistische praktijksituatie toe te passen.  

De raad stelt voor om de eenheid “computersystemen 3” als dusdanig uit het certificaattraject 
te schrappen, en in een meer gespecialiseerde vorm, nl. “troubleshooting”, te verschuiven 
naar de specialisaties. Het certificaattraject wordt op die manier voor de cursist iets minder 
zwaar (van 780 naar 720 lestijden). 

De raad stelt ook nog een aantal andere bijkomende eenheden voor onder de noemer 
“specialisaties”, dit om een computertechnicus de kans te bieden continu bij te blijven in een 
snel evoluerende technologische arbeidsmarkt. Het betreft meer bepaald specialisaties 
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inzake routers, switches, IP-communicatie, draadloze netwerken, beveiliging, IP-servers en 
systeemupdates. 

Tenslotte merkt de raad op dat 8 van de 12 eenheden die de certificaatopleiding 
Computertechnicus TSO3 omvat, gemeenschappelijk zijn met gelijknamige modules uit het 
structuurschema “Informatica- computer- & besturingssystemen en netwerken”, zoals dit bij 
BVR op 18 november 2005 werd goedgekeurd voor het studiegebied Handel. De raad stelt 
daarom voor om de gelijknamige eenheden van de opleiding Computertechnicus TSO3 
daarop te aligneren wat instapvereisten en basiscompetenties betreft, zodat de transparantie 
binnen het opleidingsaanbod van het volwassenenonderwijs verzekerd blijft, en zodat 
cursisten op een transparante manier van de ene naar de andere opleiding kunnen 
overstappen. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.1.5 Tuinbouw BSO3 (studiegebied Land- en tuinbouw) 

Situering van het voorstel 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 31 mei 
2004.  

De initiatiefnemer beoogt, naast een beperkt aantal eerder technische aanpassingen, de 
toevoeging van twee bijkomende modules, met name Hovenier onderhoud parken en tuinen 
(module H) en Aanleg en onderhoud sportvelden (module I), evenals een herziening van de 
minimale doelstellingen en leerinhouden van een aantal modules. 

Relatie tot de beroepsprofielen 

In september 2006 publiceerde de SERV het beroepsprofiel Boomverzorger. Op 14 februari 
2007 publiceerde de SERV de beroepsprofielen voor twee beroepenclusters, namelijk 
aanleg van parken en tuinen en onderhoud van parken en tuinen. Dit laatste gegeven 
doorkruiste enigszins het voorstel van de aanvrager. 

De sectorcommissie Land- en tuinbouw, uitgebreid met deskundigen voor het OSP, bereidde 
het advies voor. In deze (uitgebreide) sectorcommissie waren alle CVO’s die een opleiding 
uit het studiegebied Land- en tuinbouw aanbieden, vertegenwoordigd. 

Dankzij dit voorbereidend overleg slaagde de raad erin om het voorstel alsnog nauwgezet af 
te toetsen aan de recent gepubliceerde beroepsprofielen, en het hiermee zo optimaal 
mogelijk te doen sporen. 

Alle beroepsprofielen die de SERV voor de land- en tuinbouwsector tot nog toe publiceerde, 
gelden voor die bedrijven die vallen onder het paritair subcomité “ondernemingen voor het 
inplanten en onderhouden van parken en tuinen”6. Dit omhelst ondernemingen die parken, 
tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones en begraafplaatsen aanleggen en 

                                                 
6 De sector land- en tuinbouw is gespreid over 3 paritaire comités (PC), nl. het PC voor de ondernemingen van 

technische land- en tuinbouwwerken, het PC voor de landbouw en het PC voor het tuinbouwbedrijf. Van dit 
laatste is het paritair subcomité “ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen” is 
één van de zeven subcomités. Zie SERV, Beroepencluster Hovenier aanleg parken en tuinen – Ploegbaas 
aanleg parken en tuinen. Brussel, 14 februari 2007. Blz. 6. 
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onderhouden. Daarnaast omvat het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf evenwel nog 7 
andere subcomités7, waarvoor nog geen beroepsprofielen zijn gepubliceerd. 

De SERV onderscheidt binnen ‘aanleg en onderhoud van parken en tuinen’, naast de 
“Boomverzorger”, nog 4 andere beroepsprofielen: Hovenier onderhoud parken en tuinen; 
Ploegbaas onderhoud parken en tuinen; Hovenier aanleg parken en tuinen; Ploegbaas 
aanleg parken en tuinen.  

Naast de 5 genoemde beroepen, vermeldt de SERV ook nog 6 andere beroepen die daar 
nauw bij aanleunen, doch niet in de vermelde beroepenclusters zijn opgenomen: 
zaakvoerder tuinaannemingsbedrijf, meestergast, tuinarchitect, kraanman, specialistische 
beroepen (zoals beroepsbeoefenaars die enkel zwembaden aanleggen, plaatsing van 
tuinhuisjes, daktuinen,…) en tenslotte beroepsbeoefenaars van de openbare groendienst. 

Aanpassingen die verband houden met de beroepsprofielen “onderhoud en aanleg parken 
en tuinen” 

De raad stelt vast dat de bijkomende modules die de aanvrager voorstelt (zie hoger), 
verband houden met de clusters aanleg en onderhoud zoals de SERV die beschrijft. 

De raad heeft zowel de voorgestelde als de bestaande opleidingsonderdelen van het 
structuurschema Tuinbouw BSO3 die verband houden met de vermelde beroepsprofielen, 
volledig inhoudelijk en structureel herzien in functie daarvan. 

Binnen de beroepencluster “aanleg”, onderscheidt de SERV o.m. laden en lossen van 
materiaal, het rooien van het terrein, grondwerken, infrastructuurwerken zoals het aanleggen 
van een oprit/pad, een vijver, het omheinen van een terrein, het verbeteren en nivelleren van 
de grond, aanplanten, gazon aanleggen, enz. Voor al deze taken maakt de SERV een 
onderscheid tussen de hovenier en de ploegbaas. 

Dit vertaalt zich in het structuurschema in de onderliggende eenheden van de module 
Hovenier aanleg parken en tuinen. Deze module vervangt de vroegere module 
“Tuinaanlegger”. 

Binnen de beroepencluster “onderhoud”, onderscheidt de SERV o.m. laden en lossen van 
materiaal, voorkomen, bestrijden en verwijderen van onkruid, problemen en ziektes bij 
planten ontdekken, analyseren en remediëren, onderhouden van het gazon, scheren van 
hagen en heesters, snoeien, enz. Voor al deze taken maakt de SERV een onderscheid 
tussen de hovenier en de ploegbaas. 

Dit vertaalt zich in de structuurschema’s in de onderliggende eenheden van de module 
Hovenier onderhoud parken en tuinen. 

De raad stemde ook de minimale doelstellingen en leerinhouden van de eenheden 
Plantenkennis A en Plantenkennis B volledig af op de in het beroepsprofiel vermelde 
competenties. Deze eenheden zijn nu gemeenschappelijk voor de 3 modules F (hovenier 
aanleg parken en tuinen), G (Tuinontwerper) en H, hovenier onderhoud parken en tuinen).  

                                                 
7 Ibidem, blz. 6. De andere subcomités zijn: ondernemingen in de bloementeelt, ondernemingen in de 

druiventeelt, ondernemingen in de boomkwekerij, ondernemingen in de fruitteelt, ondernemingen in de 
groententeelt en teelt van tuinbouwzaden, ondernemingen in de paddenstoelen- en truffelteelt, 
ondernemingen voor besproeiingen in het tuinbouwbedrijf. 
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Aanpassingen die verband houden met het beroepsprofiel “Boomverzorger” 

De raad heeft de formulering van de minimale doelstellingen en leerinhouden van de 
specialisatiemodule Sc Boomverzorger ten gronde herzien en afgestemd op het recent 
gepubliceerde beroepsprofiel.  

Andere aanpassingen 

De huidige modules Groententeler, Fruitteler, Sierplantenteler en Bloementeler zijn als 
dusdanig niet in beeld in de tot nog toe gepubliceerde beroepsprofielen van de SERV (zie 
hoger). In afwachting heeft de raad deze modules gehergroepeerd onder de noemer 
“teeltverzorger” (verder uitgesplitst naar de groententeelt, de fruitteelt enz.), dit bij wijze van 
voorlopige kwalificatiebenaming. 

Voorts beperkte de raad het aantal verplichte volgorderelaties tot een minimum. De raad 
streefde er tenslotte ook naar om de omvang van de eenheden zoveel mogelijk te 
conformeren aan de vandaag geldende regelgeving (minimum 40 of 60 lestijden, of een 
veelvoud van 40). 

De raad bereikte een consensus over alle voorgestelde aanpassingen en geeft een gunstig 
advies aan dit voorstel. 

2.2 In het hoger onderwijs voor sociale promotie 

2.2.1 Rechtspraktijk (categorie Economisch) 

Het betreft eigenlijk geen voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema, maar 
een technische correctie. 

Er blijken immers verschillende versies van het structuurschema met goedkeuringsdatum 31 
mei 2004 in omloop te zijn. 

Om alle mogelijke verwarring ter zake te voorkomen, bevestigt de raad dat het 
goedgekeurde structuurschema zoals het in bijlage bij dit advies is gevoegd, de correcte 
versie is, en volledig overeenstemt met de bijhorende minimale doelstellingen en 
leerinhouden van 2004. 

2.2.2 Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde (categorie Sociaal) 

Het betreft een technische correctie aan het structuurschema dat op 31 mei 2003 werd 
goedgekeurd, en die er in bestaat dat de vakaanduiding “PV” voor de module Projectwerk, 
wordt vervangen door “TV”.  

De raad geeft een gunstig advies aan de voorgestelde aanpassing. 

2.2.3 Mechanica (categorie Technisch) 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van het bestaande structuurschema van 22 
december 2000.  

Uit de ervaringen met het aanbieden van deze modulaire opleiding is gebleken dat de in het 
structuurschema vastgelegde volgorderelaties niet echt relevant zijn en een flexibele 
organisatie in de weg staan.  
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De raad heeft daarom de instapvereisten van alle eenheden ten gronde herzien, en de 
verplichte volgorderelaties geschrapt. Het betreft de instapvereisten voor de eenheid 
“Toegepaste wiskunde 2”, een eenheid die gemeenschappelijk is met verschillende andere 
eenheden in modulaire opleidingen van het Technisch HOSP en daarmee nu ook volledig 
spoort. Het betreft eveneens de eenheden van de module “B. Technologie”, waarvoor de 
voorkennis van de module “A. Basis” niet strikt noodzakelijk is gebleken. Het betreft tenslotte 
ook een aantal eenheden uit de beide opties “Ca CNC- en productietechnieken” en “Cb 
Mechanisch ontwerp”, waarvoor niet echt de voorkennis van andere eenheden vereist is. 

Deze aanpassing maakt het de aanbieders mogelijk om de leerwegen adequater af te 
stemmen op de noden van de cursisten en om gemakkelijker te kunnen aansluiten op 
eventuele aanvullingstrajecten voor aanverwante bacheloropleidingen in de hogescholen.  

De raad maakte van deze gelegenheid ook gebruik om alle eenheden die 
gemeenschappelijk zijn met andere modulaire opleidingen in het Technisch HOSP, en die 
recent werden geactualiseerd, ook op mekaar af te stemmen wat betreft de minimale 
doelstellingen en leerinhouden. Op die manier is een maximale uitwisselbaarheid van 
deelcertificaten mogelijk, wat de transparantie van het opleidingsaanbod in het 
volwassenenonderwijs ten goede komt.  

De raad voegt een overzichtstabel toe met alle gemeenschappelijke eenheden in de 
modulaire afdelingen Elektromechanica, Mechanica, Elektronica, Bedrijfsautomatisatie, Koel- 
en verwarmingstechniek en Industriële informatica8. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

 

 

 

 

Monique De Ridder Gunther Degroote 
secretaris voorzitter 

                                                 
8 De overzichtstabel vormt de laatste pagina van het document “minimale doelstellingen en leerinhouden”. 
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Overzicht van de bijlagen 

Studiegebied of 

categorie 

Opleiding Aard van de bijlage Referte van de bijlage 

Burotica TSO3 Structuurschema 

Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 
Korte inhouden voor de divadatabank 

Adv010bijl1 

Adv010bijl2 

Adv010bijl3 
Adv010bijl4 

Handel 

Maritiem medewerker 
TSO3 

Structuurschema 
Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

Adv010bijl5 
Adv010bijl6 

Adv010bijl7 

Adv010bijl8 

Juwelen Diamantbewerking BSO3 Structuurschema 

Vakkenconcordantie 
Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

Adv010bijl9 

Adv010bijl10 
Adv010bijl11 

Adv010bijl12 

Land- en tuinbouw Tuinbouw BSO3 Structuurschema 

Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 
Korte inhouden voor de divadatabank 

Adv010bijl13 blad1&2 

Adv010bijl14 

Adv010bijl15 
Adv010bijl16 

Mechanica-
elektriciteit 

Computertechnicus TSO3 Structuurschema 
Vakkenconcordantie 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

Adv010bijl17 
Adv010bijl18 

Adv010bijl19 

Adv010bijl20 

Economisch Rechtspraktijk EcHOSP Structuurschema Adv010bijl21 

Sociaal Bibliotheekwezen en 

documentaire 

informatiekunde SoHOSP 

Structuurschema Adv010bijl22 

Technisch Mechanica TeHOSP Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 
Korte inhouden voor de divadatabank 

Adv010bijl23 

Adv010bijl24 
Adv010bijl25 

 


