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Advies over voorlopige modulaire structuurschema’s in het hoger OSP 

1 Situering 

Op 22 februari 2005 vraagt de Afdeling Volwassenenonderwijs van de Administratie 
Permanente Vorming het advies over de aanvragen voor nieuwe structuurschema’s of voor 
wijziging van bestaande structuurschema’s in het OSP. Voor 3 aanvragen in het hoger OSP 
ontving de raad op 9 maart 2005 nog een aanvullende adviesvraag. 

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. 

De adviesvrager deelt tevens mee dat er geen moratorium meer rust op de ontwikkeling van 
voorlopige structuurschema’s en drukt de verwachting uit dat de raad grondig de 
opportuniteit van elke aanvraag afweegt. 

Het BVR van 7 september 1999 houdende de vaststelling van de voorlopige modulaire 
structuurschema’s van het modulair onderwijs voor sociale promotie, beschrijft de te volgen 
procedure. 

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 2005. 

De administratie zendt het voorstel voor advies naar de onderwijsinspectie en de Vlaamse 
Onderwijsraad. 

De bestaande modulaire structuurschema’s zijn algemeen geldend. Een afdeling waarvoor 
reeds een modulair structuurschema bestaat kan slechts overschakelen van de lineaire 
organisatie naar dat structuurschema. De bestaande structuurschema’s kunnen 
geactualiseerd worden; eens aangepast, zijn ze voor elke instelling die deze inricht van 
kracht. Voor afdelingen waarvoor nog geen modulaire structuurschema’s bestaan, kunnen 
modulaire structuurschema’s worden ontwikkeld. Eens goedgekeurd zijn de gewijzigde of 
nieuwe structuurschema’s voor elke instelling van kracht. 

Met het oog op een tijdige communicatie 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 al of niet aanvaard wordt. Zonder bevestiging van het 
departement wordt het voorstel na 31 mei geacht goedgekeurd te zijn. Mocht de 
administratie voor 31 mei 2005 de goedkeuring niet kunnen meedelen aan de centra, dan 
moeten de centra dringend over het verder verloop op de hoogte worden gesteld met het 
oog op de voorbereiding van het volgend schooljaar. 

De Raad Volwassenenonderwijs wil de centra wel 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 mogelijkheid bood aan de centra 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. 
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De raad blijft erop staan dat een overzichtslijst met betrouwbare opgave van alle 
goedgekeurde modulaire structuurschema’s met vermelding van de laatste datum van 
wijziging zodat centra geen voorbijgestreefde structuurschema’s hanteren, ook wanneer er 
tussentijds schema’s zouden worden goedgekeurd. 

De Raad Volwassenenonderwijs stelt er prijs op dat de centra in een zo vroeg mogelijk 
stadium van ontwikkeling van voorlopige modulaire structuurschema’s kunnen betrokken 
worden in een voorbereidend overleg. Door die voorbereiding van het advies van de 
Vlaamse Onderwijsraad wordt verhinderd dat eenzijdig ontwikkelde voorstellen andere 
aanbieders vatten. 

2 Advies 

Dit advies bevat als bijlagen de modulaire structuurschema’s en de bijhorende minimale 
doelstellingen en leerinhouden per module of eenheid, alsook de algemene doelstellingen 
per afdeling. 

De Raad Volwassenenonderwijs brengt dit advies uit op 26 april 2005. 

De raad heeft met eenparigheid van stemmen in aanwezigheid van 19 stemgerechtigde 
leden het hiernavolgend advies goedgekeurd. 

2.1 In de categorie Economisch 

2.1.1 Bedrijfsbeleid 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van een bestaand modulair structuurschema van 
1988. 

De voorgestelde wijzigingen beperken zich tot een herziening van de volgorderelaties tussen 
bepaalde eenheden. Uit de meer dan tienjarige ervaring met het inrichten van deze opleiding 
is duidelijk gebleken dat de vermelde volgorderelaties irrelevant zijn en een echte modulaire 
organisatie van de opleiding onmogelijk maken. 

Het betreft met name de instapvereisten voor: 

- de eenheid B4 Labo negociëren, waarvoor de voorkennis van B2 Labo marketing en 
B3 Kwaliteitszorg niet nodig blijkt te zijn; 

- de eenheid B5 Labo strategie, waarvoor de voorkennis van B4 Labo negociëren niet 
strikt noodzakelijk is; 

- de eenheid C3 Labo bedrijfseconomische informatica kan gevolgd worden zonder dat 
de voorkennis van C1 Bedrijfseconomie en C2 Bedrijfsorganisatie noodzakelijk is. 

Teneinde tegemoet te komen aan de organisatorische wensen van het betrokken centrum, 
geeft de raad een gunstig advies aan het voorstel. 

2.1.2 Logistiek, transport en mobiliteit 

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van een bestaande en gelijknamige lineaire opleiding. 
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De raad stelt vast dat het voorstel een aantal componenten bevat die nauwe verwantschap 
vertonen met bestaande modulaire structuurschema’s in het Economisch HOSP, onder meer 
voor wat bedrijfsmanagement en marketing betreft. De raad vraagt dat het aanvragend 
centrum zou onderzoeken in welke mate bepaalde modules of eenheden eventueel kunnen 
worden overgenomen, teneinde een maximale uitwisselbaarheid van deelcertificaten te 
bekomen en de transparantie van het opleidingsaanbod in het OSP te bevorderen. 

De raad verleent aan dit voorstel uitstel van advies. 

2.1.3 Openbare besturen 

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van een bestaande en gelijknamige lineaire opleiding. 

De opleiding Openbare Besturen komt historisch voort uit de opleiding “ Provinciale 
beroepsleergangen voor Administratief Recht ”, later omgevormd tot het graduaat Openbare 
Besturen – EHOSP. Deze opleiding is nog steeds relevant in het kader van de Krachtlijnen-
Kelchtermans die de bijscholing van het personeel van de lokale en regionale besturen 
verplicht. Ze bereidt eveneens voor op bevorderingsexamens binnen de openbare 
administratie. Bovendien beantwoordt deze opleiding aan de koninklijke besluiten van 20 juli 
1976 en 7 juni 1978 die de grensvoorwaarden bepalen tot benoeming in de graden van 
gemeentesecretaris en gemeenteontvanger. 

Bij de modularisering van de opleiding werd als referentiekader het beroeps- en 
opleidingsprofiel Bestuurskundige gehanteerd. Verder is voor bepaalde inhoudelijke 
componenten gestreefd naar een maximale uitwisselbaarheid met andere reeds bestaande 
modulaire structuurschema’s in het HOSP: de volledige module Rechtspracticus is 
uitwisselbaar met de opleiding Rechtspraktijk, alsook de eenheid 
Communicatievaardigheden; de eenheid A4 Sociaal recht komt overeen met de eenheid 
Sociaal Recht van de opleiding Maatschappelijk Werk (Sociaal HOSP). 

De modularisering van deze opleiding moet toelaten de verschillende doelgroepen efficiënter 
en flexibeler te bedienen. Een belangrijke doelgroep wordt gevormd door mensen die geen 
diploma Hoger Onderwijs hebben maar toch willen doorgroeien in hun functie binnen de 
openbare sector, en voor wie de opleiding Openbare Besturen een geschikte opstap kan 
zijn. Een andere belangrijke doelgroep zijn zij die in de openbare sector werken en korte 
klantgerichte administratieve opleidingen of bijscholingen wensen te volgen. 

Bij de ontwikkeling van het voorstel is eveneens nagedacht over mogelijke aansluiting op 
bachelor- of masteropleidingen in de hogescholen. 

De opleiding omvat in totaal 1020 lestijden en beantwoordt hiermee aan de 
structuurkenmerken die door de Hoge Raad voor het Economisch hoger onderwijs in 1988 
werden vastgelegd: 

Minimum aantal lestijden: 900 

Maximum aantal lestijden: 1160 

Minimum studieduur: 2 jaar 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 
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2.1.4 Verzekeringen 

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van een bestaande en gelijknamige lineaire opleiding. 

Deze opleiding is erkend door de C.B.F.A. (Commissie voor Bank- en Financiewezen en 
Assurantiën). Deze erkenning is noodzakelijk om te kunnen starten als zelfstandig 
tussenpersoon in de verzekeringssector. 

Bij de uitwerking van het voorstel werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van modules die 
reeds in andere modulaire opleidingen van het Economisch HOSP voorkomen, met name de 
opleidingen Boekhouden, Bedrijfsorganisatie, Bank, beurs en financiën. 

De opleiding omvat in totaal 1120 lestijden. 

De raad stelt voor deze opleiding, naar analogie met een aantal andere opleidingen in het 
Economisch HOSP, volgende structuurkenmerken voor: 

Minimum aantal lestijden: 900 

Maximum aantal lestijden: 1160 

Minimum studieduur: 2 jaar 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.2 In de categorie Pedagogisch: “Getuigschrift opleider van volwassenen” 

Het betreft een voorstel voor een nieuwe modulaire opleiding in het Pedagogisch HOSP. 

Het initiatief om in het Pedagogisch Hoger Onderwijs voor sociale promotie een specifieke 
opleiding te creëren voor “opleiders van volwassenen” is ingegeven door een vraag vanuit de 
Dienst Informatie, Vorming en Afstemming (DIVA) van de Vlaamse regering. 

2.2.1 Het beroepsprofiel en de basiscompetenties voor de “opleider van 
volwassenen” 

2.2.1.1 De totstandkoming 

Een DIVA-projectgroep, opgestart in september 2002, ging na wat van een ervaren opleider 
van volwassenen verwacht wordt en stelde een beroepsprofiel op. 

Dit beroepsprofiel bestaat uit een inventaris van vaardigheden, aangevuld met kennis en 
houdingen waarover de opleider van volwassenen moet beschikken. Deze vaardigheden, 
kennis en attitudes worden geordend onder “typefuncties”, algemene functies die voorkomen 
bij de beroepsuitoefening van elke opleider, leraar, docent, lesgever, instructeur, enz.. Deze 
typefuncties zijn vergelijkbaar met de “functionele gehelen” zoals die beschreven worden in 
de basiscompetenties van de leraren binnen onderwijs, meer bepaald met die van het 
beroepsprofiel van de leraar SO groep 2. Eind april 2003 finaliseerde de projectgroep het 
beroepsprofiel "opleider volwassenen". 

Vervolgens werd gestart met het uitschrijven van basis- en startcompetenties van de 
beginnende beroepsbeoefenaar, namelijk de eindtermen voor de opleiding. Deze dienen als 
basis voor de formulering van typische modules voor de opleider van volwassenen. 
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Op 1 december 2003 pleegde de werkgroep in het Vlaams Parlement breed overleg met de 
mogelijke afnemers van de modulaire opleiding via uitwisseling rond beroepsprofiel en 
basiscompetenties onder het thema: "Opleiding van volwassenen... een vak apart!" 

2.2.1.2 De legitimatie van het beroepsprofiel 

Aandachtspunten vanuit onderwijs 

Het volwassenenonderwijs onderschrijft dit beroepsprofiel voor wat het beroep van leraar in 
het Onderwijs voor sociale promotie betreft. 

De raad wijst erop dat, vermits dit betekent dat in het (volwassenen)onderwijs een specifiek 
beroepsprofiel wordt gehanteerd, dit beroepsprofiel bij decreet moet worden gelegitimeerd, 
en de basiscompetenties bij besluit van de Vlaamse regering, dit conform de bepalingen van 
het decreet op de lerarenopleidingen1. 

Aandachtspunten vanwege de sociale partners 

De sociale partners stellen zich de vraag of een legitimatie vanuit onderwijs voldoende is, 
vermits het afnemend veld, naast volwassenenonderwijs, ook bestaat uit VDAB, SYNTRA, 
het sociaal-cultureel werk en de bedrijven. 

De initiatiefnemers van het voorstel zijn er bij de ontwikkeling van de opleiding “Getuigschrift 
opleider van volwassenen” van uitgegaan dat daartoe via DIVA, waarin alle genoemde 
partners uit het afnemend veld zijn vertegenwoordigd, een voldoende draagvlak is 
gerealiseerd. 

De raad vindt het wenselijk dat dit beroepsprofiel ook door de SERV zou worden 
gelegitimeerd voor wat betreft de afnemers buiten onderwijs. De raad wijst erop dat de SERV 
zich momenteel voorbereidt om beroepsprofielen voor de socio-culturele sector op te stellen 
en dat ongetwijfeld “vormingswerker” daarbij aan bod zal komen, en dat op dat ogenblik dit 
profiel zal moeten getoetst worden aan het beroepsprofiel “opleider van volwassenen”. 

2.2.2 Het opleidingsconcept “Getuigschrift opleider van volwassenen” 

2.2.2.1 De totstandkoming 

In 2004 besliste het Departement Onderwijs om het opleidingstraject inpasbaar te maken in 
het (nieuwe) structuurschema van de GPB-opleiding dat op 31/05/2004 door de minister is 
goedgekeurd en dat vanaf 1 september 2005 in voege gaat. 

De Diva-werkgroep had oorspronkelijk 6 modules geclusterd tot een opleiding van 120 
lestijden (63 contacturen en 57 praktijkuren). De opleiding kreeg de naam “Getuigschrift voor 
Opleiders van Volwassenen”, afgekort GOV mee. 

Dat model is vervolgens naast de nieuwe GPB-structuur gelegd, teneinde na te gaan hoe het 
opleidingsprofiel van de GOV-opleiding zich verhoudt tot de GPB-opleiding. 

Dit leidde tot de vaststellingen dat de vooropgestelde doelstellingen onmogelijk in 120 
lestijden gerealiseerd worden en tot een uitbreiding van het totaal aantal lestijden tot 280 
lestijden. 

                                                 
1 Decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing. 
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2.2.2.2 De instapvereisten 

Als instapvereiste voor de opleiding geldt een aanstelling in één of meerdere 
opleidingscontexten binnen het ruime veld van de volwasseneneducatie, zoals bijv. 

- Het volwassenenonderwijs 
- VDAB 
- VIZO/Syntra 
- Sociaal-cultureel werk 
- Bedrijfsopleidingen 
- Hoger onderwijs 

2.2.2.3 Hoe verhoudt de GOV-opleiding zich tot het beroepsprofiel “opleider van 
volwassenen”? 

De opleiding kadert in een duaal opleidingsconcept, waarbij een aantal typefuncties en 
basiscompetenties van het beroepsprofiel verwezenlijkt moeten worden via de eigenlijke 
GOV-opleiding, en waarbij een aantal andere typefuncties en basiscompetenties van het 
beroepsprofiel verworven zullen moeten worden via de “werkvloer”. 

De GOV-opleiding zelf beoogt tevens een permanente kruisbestuiving en wisselwerking 
tussen opleidingsinzichten enerzijds en de eigen opleidingspraktijk met volwassenen 
anderzijds. 

Dit betekent concreet dat de typefuncties 6 tot en met 9 (zie document 
“RVOL/EXT/ADV/010bijl10” in bijlage) niet gedekt zijn door GOV-opleiding, evenals de 
basicompetenties 3.1, 3.4, 4.3, 4.4, 5.2 en 5.3. Deze competenties moeten behaald worden 
binnen de werksituatie, op de werkvloer, door zij die aan het beroepsprofiel van “opleider van 
volwassenen” willen beantwoorden. Dit gedeelte moet worden beschouwd als een 
“afnemersspecifieke verantwoordelijkheid”, en elk van de afnemende partners zal zelf 
moeten instaan voor deze component van het beroepsprofiel. 

2.2.2.4 Hoe verhoudt de GOV-opleiding zich tot de GPB-opleiding? 

De raad beschouwt de GOV-opleiding als een afzonderlijke opleiding binnen het 
Pedagogisch HOSP, maar met mogelijkheid tot EVK “erkenning van verworven kwalificaties” 
in de GPB-opleiding, via een formeel en op voorhand bepaald afsprakenkader (zie document 
“RVOL/EXT/ADV/010bijl13” in bijlage), dat door alle GPB-opleidingsverstrekkers wordt 
gedragen. 

2.2.3 De studiebekrachtiging en het civiel effect 

De GOV-opleiding wordt bekrachtigd door het “Getuigschrift opleider van volwassenen” en 
komt daarmee tegemoet aan de expliciete wens van het afnemend veld naar een duidelijke 
certificering. 

Wat betreft het civiel effect, zal elk van de partners van het afnemend veld voor zijn 
organisatie moeten nagaan welk civiel effect men aan dit getuigschrift wil verbinden. 

Welk civiel effect het volwassenenonderwijs wel of niet wil toekennen aan het “getuigschrift 
opleider van volwassenen” zal het voorwerp moeten uitmaken van verder overleg binnen 
onderwijs. Op dit ogenblik acht de raad het niet opportuun dit GOV eenzelfde civiel effect toe 
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te kennen als het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid) of het het statuut van “bewijs 
van pedagogische bekwaamheid” (“BPB”) toe te kennen, en dit omwille van volgende 
redenen: 

- Het “getuigschrift opleider van volwassenen” dekt slechts een deel van het 
beroepsprofiel; 

- In zijn advies over de conceptnota “lerarenopleiding”2 onderschrijft de Vlor het 
standpunt van de minister om aan de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs voorlopig 
niets te veranderen; 

Voor de raad situeert de meerwaarde van de GOV-opleiding zich op het vlak van EVK ten 
aanzien van de GPB-opleiding: leraren met een tewerkstelling in het volwassenenonderwijs 
kunnen een traject volgen dat inhoudelijk optimaal voorbereidt op het profiel dat het 
volwassenenonderwijs van de leraar verwacht, en dat leidt tot studieduurverkorting voor het 
verwerven van het eigenlijke Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid, dat de totaliteit 
van het beoogde beroepsprofiel dekt. 

2.2.4 De praktijkcomponent en de stage 

De raad pleit ervoor dat er zowel voor de GOV-opleiding als voor de GPB-opleiding 
voldoende mogelijkheid zou zijn voor aanvangsbegeleiding. 

2.2.5 Conclusie 

De raad acht het wenselijk dat, mits inachtname van de hierboven geformuleerde 
aandachtspunten, de GOV-opleiding kan worden geïmplementeerd. De raad dringt aan 
om dringend de nodige initiatieven te nemen om aan deze voorwaarden te voldoen. 

2.3 In de categorie Sociaal 

Het betreft 4 voorstellen voor aanpassing van bestaande modulaire structuurschema’s, met 
name 

- Maatschappelijk werk, goedgekeurd op 31 mei 2003; 
- Personeelswerk, goedgekeurd op 31 mei 2004; 
- Sociaal-cultureel werk, goedgekeurd op 19 april 1988; 
- Syndicaal werk, goedgekeurd op 19 april 1988. 

Deze afdelingen hebben zich vanuit een andere historiek en context autonoom ontwikkeld tot 
kwaliteitsvolle opleidingen maar ze zijn onderling weinig of niet op mekaar afgestemd. 

De ontwikkelingen in het sociaal werkveld enerzijds, en een noodzakelijke afstemming en 
uitwisselbaarheid van opleidingsonderdelen binnen het anderzijds, vereisen evenwel een 
grotere coherentie tussen de opleidingen. 

De vier afdelingen hebben bovendien een directe lijn met de aanverwante 
bacheloropleidingen van het studiegebied “Sociaal werk” binnen de hogescholen. 

Om deze redenen hebben alle betrokken opleidingsverstrekkers van de 4 afdelingen, samen 
gezocht naar een verantwoord evenwicht tussen gemeenschappelijkheid en 

                                                 
2 Algemene Raad, Advies over de conceptnota lerarenopleiding. 27 januari 2005. (AR/PCA/ADV/004) Blz. 9. 
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beroepsspecificiteit. Hierbij werden de respectieve structuurschema’s vrij fundamenteel 
gewijzigd. 

De referentiekaders, beroeps- en opleidingsprofielen, waarop de voorstellen zijn gebaseerd, 
zijn opgesomd in de documenten “minimale doelstellingen en leerinhouden” in bijlage 3. 

De ter advies voorliggende voorstellen beantwoorden zowel aan de nood aan bijscholing bij 
sociaal werkers in functie van de actualisering van de reeds verworven competenties als aan 
de nood bij een steeds stijgende groep van volwassenen om een basisdiploma sociaal werk 
te verwerven. Bij deze laatste categorie onderscheiden zich drie belangrijke groepen:  

- volwassenen die reeds een diploma sociaal hoger onderwijs verworven hebben (b.v. 
orthopedagogie, psychologisch assistent, verpleegkunde); 

- volwassenen die een diploma hoger onderwijs buiten het sociaal hoger onderwijs 
behaald hebben en zich fundamenteel in hun beroepsleven willen heroriënteren; 

- volwassenen die nog geen diploma hoger onderwijs hebben en dit alsnog willen 
behalen zodat ze vanuit een grotere professionele bekwaamheid een sterkere positie 
verwerven op de snel evoluerende arbeidsmarkt en nieuwe beroeps- en 
loopbaanperspectieven kunnen realiseren. 

Dit resulteerde in een opleidingsconcept dat als volgt is opgebouwd: 

- een gemeenschappelijke stam van 420 lestijden voor de vier afdelingen. In deze 
gemeenschappelijke stam is, in het perspectief van een mogelijke aansluiting op de 
aanverwante bacheloropleidingen in de hogescholen, expliciet een 
basiswetenschappelijk luik ingevoegd. De eenheden van deze gemeenschappelijke 
stam zijn volledig uitwisselbaar tussen de 4 afdelingen; 

- een specifiek deel per afdeling van 560 lestijden voor de afdelingen Sociaal-
cultureel werk, Personeelswerk en Syndicaal werk en 740 lestijden voor de afdeling 
Maatschappelijk werk. Het verschil in aantal lestijden is te verantwoorden vanuit de 
specificiteit van het maatschappelijk werk; 

- een luik keuzemodules waaruit de cursisten van de afdeling Maatschappelijk werk 
drie en de cursisten van de andere afdelingen twee eenheden kunnen kiezen. Deze 
keuze-eenheden bieden de mogelijkheid om zich vanuit de behoeften in de eigen 
werkpraktijk of vanuit persoonlijke interesse in een bepaald aspect te verdiepen of de 
professionele blik te verruimen. Het aanbod van keuze-eenheden zet cursisten aan 
tot het opnemen van meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en het 
ontwikkelen van de gewenste competenties. 

- Ook in de keuze-eenheden is maximaal rekening gehouden met uitwisselbaarheid 
van de attesten. Een aantal eenheden die in een bepaalde afdeling bij het verplichte, 
specifieke deel zijn opgenomen, kunnen in een andere afdeling als keuze-eenheden 
gevolgd worden en dezelfde certificaten opleveren. 

De raad voegt een overzichtstabel toe met alle gemeenschappelijke eenheden4. 

De raad opteert voor opleidingen met niet-sequentiële modules en eenheden vanuit 
volgende overwegingen: 

                                                 
3 In de documenten “minimale doelstellingen en leerinhouden” RVOL/EXT/ADV/010bijl17, bijl19, bijl21 en bijl23, blz. 2-5. 
4 De overzichtstabel vormt telkens de laatste pagina van de documenten “minimale doelstellingen en leerinhouden” in bijlage: 

RVOL/EXT/ADV/010bijl17, bijl19, bijl21 en bijl23. 
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- het maakt het makkelijker om leertrajecten op maat te maken. Het biedt soepelheid 
en kansen voor de cursist om een pakket samen te stellen dat voldoet aan het eigen 
ritme en de noden en mogelijkheden vanuit de werksituatie; 

- het laat toe om de evoluties in het werkveld sneller te vertalen in de opleiding en zo 
de combinatie van diplomalijn en bijscholing te blijven realiseren; 

De niet-sequentiële opbouw betekent evenwel niet dat de cursisten een lukraak 
studieparcours afleggen. Per cursist wordt, in samenspraak met het centrum, een leertraject 
uitgetekend dat inhoudelijk coherent en voor de cursist haalbaar is, dat permanent wordt 
opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. 

2.3.1 Maatschappelijk werk 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van een bestaand structuurschema, goedgekeurd op 
31 mei 2003. 

In de afdeling Maatschappelijk werk beperkt de wijziging zich, gezien de herziening van 
2003, tot een aantal naam- en plaatswijzigingen en een zeer beperkte aanpassing van de 
lestijden, doelstellingen en leerinhouden van een aantal modules. De totale omvang van 
1280 lestijden blijft voor maatschappelijk werk behouden. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.3.2 Personeelswerk 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van een bestaand structuurschema, goedgekeurd op 
31 mei 2004. 

In zijn advies van 27 april 20045, drong de raad erop aan om, na de minimale technische 
ingreep van dat jaar, onverwijld over te gaan tot de ontwikkeling van een consistent modulair 
concept voor de hele cluster van het sociaal werk, en dit ten laatste ter goedkeuring in te 
dienen in het schooljaar 2004-2005. 

De raad is van oordeel dat met de nu ter advies voorliggende voorstellen hieraan is voldaan, 
en geeft een gunstig advies aan het voorstel Personeelswerk. 

2.3.3 Sociaal-cultureel werk 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van een bestaand structuurschema, goedgekeurd op 
19 april 1988. 

In zijn advies van 27 april 20046, drong de raad erop aan om een globaal voorstel dat streeft 
naar een grote gemeenschappelijkheid en transparantie tussen de 4 afdelingen van het 
sociaal werk, met name Maatschappelijk werk, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk en 
Syndicaal werk, en dit ten laatste ter goedkeuring in te dienen in het schooljaar 2004-2005. 

De raad is van oordeel dat met de nu ter advies voorliggende voorstellen hieraan is voldaan, 
en geeft een gunstig advies aan het voorstel Sociaal-cultureel werk. 
                                                 
5 Raad Volwassenenonderwijs, Advies over voorstellen tot aanpassing van voorlopige modulaire structuurschema’s in het 

hoger OSP. 27 april 2004 (RVOL/MDR/ADV/006). 

6 Raad Volwassenenonderwijs, Advies over voorstellen tot aanpassing van voorlopige modulaire structuurschema’s in het 

hoger OSP. 27 april 2004 (RVOL/MDR/ADV/006). 
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2.3.4 Syndicaal werk 

Het betreft een voorstel tot aanpassing van een bestaand structuurschema, goedgekeurd op 
19 april 1988. 

In zijn advies van 27 april 20047, drong de raad erop aan om een globaal voorstel dat streeft 
naar een grote gemeenschappelijkheid en transparantie tussen de 4 afdelingen van het 
sociaal werk, met name Maatschappelijk werk, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk en 
Syndicaal werk, en dit ten laatste ter goedkeuring in te dienen in het schooljaar 2004-2005. 

De raad is van oordeel dat met de nu ter advies voorliggende voorstellen hieraan is voldaan, 
en geeft een gunstig advies aan het voorstel Syndicaal werk. 

Tot slot houdt de raad eraan alle bij het overleg betrokken centra voor volwassenenonderwijs 
te feliciteren voor de degelijkheid van de uitwerking en de bijzonder constructieve sfeer 
waarbinnen het overleg is verlopen. 

2.4 In de categorie Technisch 

2.4.1 Biotechnologie  

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van een bestaande en gelijknamige lineaire opleiding. 

Het betreft een voorstel dat éénzijdig door de initiatiefnemer werd ontwikkeld, en waarover 
nog geen enkele vorm van overleg is gepleegd met het enige andere centrum dat deze 
opleiding in Vlaanderen aanbiedt. 

De raad raadt de initiatiefnemer aan contact op te nemen met de andere aanbieder. 

De raad is ook van oordeel dat ook moet worden nagegaan of bij modularisering niet het 
hele chemie- & biotechnologielandschap dient betrokken te worden om zo tot een coherenter 
en transparanter aanbod te komen in het HOSP. 

De verleent voor dit voorstel uitstel van advies. 

2.4.2 Cosmetische wetenschappen 

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van de bestaande lineaire opleiding “Parfumerie-cosmetiek” in het technisch. 

De opleiding leidt op tot de beroepen van analist, formulator, compounder (bereider) en 
commercieel-wetenschappelijke afgevaardigde voor cosmetische grondstoffen, cosmetica en 
parfums. 

De opleiding is opgebouwd uit drie modules: A basiskennis chemie, B basiskennis 
cosmetologie en C recente ontwikkelingen. 

                                                 
7 Raad Volwassenenonderwijs, Advies over voorstellen tot aanpassing van voorlopige modulaire structuurschema’s in het 

hoger OSP. 27 april 2004 (RVOL/MDR/ADV/006). 
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De raad merkt op dat de bestaande benaming “Parfumerie-cosmetiek” de opleiding 
inhoudelijk niet dekt, en bij kandidaat-cursisten verkeerde verwachtingen schept. De raad 
stelt daarom voor deze opleidingsbenaming te veranderen in “Cosmetische wetenschappen”. 

In totaal omvat de opleiding 980 lestijden, en beantwoordt hiermee aan de 
structuurkenmerken die door de Hoge Raad voor het Technisch hoger onderwijs in 1988 
werden vastgelegd: 

Minimum aantal lestijden: 960 

Maximum aantal lestijden: 1200 

Minimum studieduur: 2 jaar. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel en wijst erop dat indien de minister deze 
opleiding goedkeurt, de benaming moet worden toegevoegd aan het ordeningsbesluit, en dat 
de benaming “Parfumerie-cosmetiek” uit het ordeningsbesluit moet worden geschrapt. 

2.4.3 Elektromechanica 

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van de bestaande en gelijknamige lineaire opleiding in het technisch. 

De opleiding bereidt de cursisten voor op een brede waaier van beroepen in sectoren met 
industriële activiteiten, alsook in de tertiaire en de non-profitsector. De functies die zij 
uitoefenen situeren zich vooral in het middenkader. 

De opleiding stelt zich tot doel aan de cursisten basiskennis, inzichten en vaardigheden te 
verschaffen over mechanica, elektriciteit, elektronica, pneumatiek, hydrauliek, 
materiaalkunde en thermodynamica, en hen de mogelijkheid te bieden hun kennis te 
verruimen inzake procesautomatisering, klimatisatie, organisatie en zorgsystemen en 
productie-automatisering. 

Het opleidingsconcept is uitgewerkt in vier delen of modules: A. Basis; B. Mechanica; C. 
Elektrotechniek en D. Opties. 

De raad stelt er prijs op dat bij de modularisering van deze opleiding is gestreefd naar een 
maximale uitwisselbaarheid van deelcertificaten met andere opleidingen uit het technisch 
enerzijds, en naar een zo groot mogelijke mate van afstemming op aanverwante 
hogeschoolprogramma’s; dit laatste in functie van een zo transparant mogelijk stelsel van 
EVK in de toekomst. 

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 keuze voor een structuurschema zonder vooraf bepaalde volgorderelaties moet de centra 
toelaten een aanbod op maat van cursistengroepen uit te stippelen. 

De modulaire opleiding Elektromechanica omvat, naast een gemeenschappelijke basis, 4 
opties, die, na 1320 lestijden in totaal, respectievelijk leiden tot het diploma van het hoger 
onderwijs voor sociale promotie van 

- Elektromechanica, optie procesautomatisering 

                                                 
8 De overzichtstabel vormt de laatste pagina van het document “minimale doelstellingen en leerinhouden van bijlage 

RVOL/EXT/ADV/010bijl27. 
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- Elektromechanica, optie klimatisatie 
- Elektromechanica, optie organisatie en zorgsystemen 
- Elektromechanica, optie productie-automatisering. 

De opleiding beantwoordt hiermee aan de structuurkenmerken die door de Hoge Raad voor 
het Technisch hoger onderwijs in 1988 werden vastgelegd: 

Minimum aantal lestijden: 960 

Maximum aantal lestijden: 1440 

Minimum studieduur: 2 jaar. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.4.4 Industriële informatica 

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van de bestaande lineaire en gelijknamige opleiding in het technisch. 

De opleiding richt zich voornamelijk naar het opleiden van hooggeschoolde technici op het 
vlak van informatisering binnen mechanica, elektriciteit en elektronica. Meer in het bijzonder 
wordt de nadruk gelegd op het op termijn kunnen uitgroeien tot leidinggevende van een 
productie- of onderhoudsafdeling. 

De raad stelt er prijs op dat bij de modularisering van deze opleiding is gestreefd naar een 
maximale uitwisselbaarheid van deelcertificaten met andere opleidingen uit het technisch, 
met name Bedrijfsautomatisatie en Elektronica. 

De opleiding omvat, naast een gemeenschappelijke basis, 3 opties, die, na 1320 lestijden in 
totaal, respectievelijk leiden tot het diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie 
van 

- Industriële informatica, optie automatiseringstechnieken 
- Industriële informatica, optie organisatie en zorgsystemen 
- Industriële informatica, optie multimedia. 

De opleiding beantwoordt hiermee aan de structuurkenmerken die door de Hoge Raad voor 
het Technisch hoger onderwijs in 1988 werden vastgelegd: 

Minimum aantal lestijden: 960 

Maximum aantal lestijden: 1440 

Minimum studieduur: 2 jaar. 

De raad geeft een gunstig advies aan dit voorstel. 

2.4.5 Telecommunicatietechnieken 

Het betreft een voorstel voor een nieuw modulair structuurschema, dat de modularisering 
behelst van de bestaande lineaire en gelijknamige opleiding in het technisch. 

De raad stelt vast dat het voorstel raakvlakken vertoont met bestaande modulaire 
opleidingen in het HOSP, en denkt daarbij onder meer aan Informatica (in de categorie 
Economisch) en Elektronica en Industriële informatica (in de categorie Technisch). 
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Anderzijds merkt de raad op dat de elektronische component van het telecomgebeuren in 
het voorstel bijna niet aan bod komt. 

De raad vindt het jammer dat het aanvragend centrum zijn initiatief niet tijdig heeft bekend 
gemaakt, zodat het ook kon worden betrokken bij de werkgroepen dit werkjaar zijn opgestart 
om een overleg en een consensus te bereiken over de voorstellen Industriële informatica en 
Elektromechanica. 

De raad raadt de initiatiefnemer aan zijn voorstel te herzien en verleent aan het voorstel 
uitstel van advies. 

 

 

 

 

Monique De Ridder Jos Blendeman 
secretaris voorzitter 
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Overzicht van de bijlagen 

Categorie Opleiding Aard van de bijlage Referte van de bijlage 

Bedrijfsbeleid Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

ADV/010bijl1 

ADV/010bijl2 

ADV/010bijl3 

Openbare besturen Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

ADV/010bijl4 

ADV/010bijl5 

Economisch 

Verzekeringen Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

Erkenning C.B.F.A. 

ADV/010bijl6 

ADV/010bijl7 

ADV/010bijl8 

ADV/010bijl9 

Pedagogisch Getuigschrift opleider 

van volwassenen 

Structuurschema 

Opleidings - en modulefiches  

Verkavelingsmatrix basiscompetenties GOV 

Basiscompetenties opleider voor volwassenen 

Beroepsprofiel opleider voor volwassenen 

EVK-kader GOV à GPB 

ADV/010bijl10 

ADV/010bijl11 

ADV/010bijl12 

ADV/010bijl13 

ADV/010bijl14 

ADV/010bijl15 

Maatschappelijk werk Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden (+overzicht 
gemeenschappelijke eenheden) 

ADV/010bijl16 

ADV/010bijl17 

Personeelswerk Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden (+overzicht 

gemeenschappelijke eenheden) 

ADV/010bijl18 

ADV/010bijl19 

Sociaal-cultureel werk Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden (+overzicht 

gemeenschappelijke eenheden) 

ADV/010bijl20 

ADV/010bijl21 

Sociaal 

Syndicaal werk Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden (+overzicht 
gemeenschappelijke eenheden) 

ADV/010bijl22 

ADV/010bijl23 

Cosmetische 
wetenschappen 

Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

ADV/010bijl24 

ADV/010bijl25 

Elektromechanica Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden (+overzicht 

gemeenschappelijke modules) 

Korte inhouden voor de divadatabank 

ADV/010bijl26 

ADV/010bijl27 

 

ADV/010bijl28 

Technisch 

Industriële informatica Structuurschema 

Minimale doelstellingen en leerinhouden 

Korte inhouden voor de divadatabank 

ADV/010bijl29 

ADV/010bijl30 

ADV/010bijl31 

 


