Planning te ontwikkelen opleidingsprofielen schooljaar 2012-2013
Deze planning kan tijdens het schooljaar bijgesteld worden in functie van de verdere evolutie van de beroepskwalificatiedossiers en
erkenning van beroepskwalificaties.
1. Basiseducatie
Nr

Leergebied

Opleiding

Dekking

Opmerkingen

1

NT2 Alfa

NT2 Alfa – R1

NT2 Alfa – R1

Opportuniteitstoets 2012: gunstig

Latijns schrift – R 1 BE

Latijns schrift – R
1 BE

Opportuniteitstoets 2012: gunstig

2

2. Secundair volwassenenonderwijs
Nr

Studiegebied

Opleiding

Dekking

Opmerkingen

3

Auto

Fietsenmaker

Bestaand OP

4

Auto

Uitbreidingsmodule Fietsen
professioneel gebruik

Nieuwe UM

5

Bibliotheek-, archief- en
documentatiekunde

Erfgoedbewaker:

Nieuwe opleiding

6

Handel

Geletterdheidsmodule

Nieuwe LM

Actualisering van het opleidingsprofiel naar aanleiding
van de evaluatie en de aanvraag uitbreidingsmodules.
Opportuniteitstoets 2012-2013: gunstig mits
meenemen van resultaten evaluatie OP Fietsenmaker
en uitklaren wenselijkheid uitbreidingsmodule vs.
aanpassing basistraject in overleg met de sector.
Gunstige opportuniteitstoets 2011-2012: ontwikkeling
reeds gestart schooljaar 2011-2012. Verder bekijken
in functie van toekomstige EBK’s voor de cluster
‘erfgoed’.
Opportuniteitstoets 2012-2013: gunstig mits koppeling
aan diplomagerichte opleidingen (bijv.
Boekhoudkundige bediende).

Nederlandse taalondersteuning
7

ICT

Informatica: toepassingssoftware

Bestaand OP

8

Land- en tuinbouw

Uitvoerend CAD-tekenaar tuinen

Nieuwe opleiding

9

Mechanica-elektriciteit

Onderhoudstechnicus industriële
installaties

Nieuwe opleiding

10

Mechanica-elektriciteit

Residentieel elektrotechnisch
installateur

Bestaand OP

11

Mechanica-elektriciteit

Productie- en procesoperator

Nieuwe opleiding

12

Mechanica-elektriciteit

Technicus hydraulica

Nieuwe opleiding
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Actualisering van het opleidingsprofiel dringt zich op
o.a. op basis van signalen van de centra bij de
evaluatie van het OP.
Opportuniteitstoets 2012-2013: gunstig, mits het als
uitbreidingsmodule gekoppeld wordt aan ‘Hovenier
aanleg tuinen en parken’.
Gunstige opportuniteitstoets 2010-2011: opstart van
zodra er duidelijkheid is over de
beroepskwalificatiedossiers binnen de cluster van de
onderhoudstechnische beroepen.
Herwerking van het opleidingsprofiel naar aanleiding
van erkende beroepskwalificatie Residentieel
elektrotechnisch installateur. Opstart pas mogelijk van
zodra er duidelijkheid is over relatie erkende
beroepskwalificatie-onderwijskwalificatieopleidingsprofiel/leerplan.
Opportuniteitstoets 2012-2013: gunstig. Opstart van
zodra EBK beschikbaar is.
Opportuniteitstoets 2012-2013: gunstig als
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Nr

Studiegebied

Opleiding

Dekking

13

Mechanica-elektriciteit

Podiumtechnicus

Bestaand OP

14

Mechanica-elektriciteit

Nieuwe UM

15

NT2

Uitbreidingsmodule
podiumtechnicus licht
Uitbreidingsmodule
podiumtechnicus geluid
Uitbreidingsmodule
podiumtechnicus beeld
OP’s studiegebied NT2

16

Personenzorg

Begeleider van het jonge kind

Nieuwe opleiding

17

Personenzorg

Tandartsassistent

Bestaand OP

18

Personenzorg

Geletterdheidsmodule
Ondersteuning leren leren

Nieuwe LM

Bijzondere educatieve noden
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Bestaand OP

Opmerkingen
uitbreidingsmodule bij de opleiding
‘Onderhoudsmecanicien’. Afhankelijk van de
beroepskwalificaties moet bekeken worden of deze
specialisatie als uitbreidingsmodule gekoppeld wordt
aan de opleidingsprofielen van het studiegebied of als
module(s) wordt opgenomen binnen bepaalde
opleidingen.
Actualisering van het opleidingsprofiel naar aanleiding
van de evaluatie en aanvraag uitbreidingsmodules.
Opportuniteitstoets 2012-2013: gunstig mits
meenemen van resultaten evaluatie OP
Podiumtechnicus en uitklaren wenselijkheid
uitbreidingsmodule vs. aanpassing basistraject in
overleg met de sector.
Herwerking opleidingsprofiel in het kader van
opdracht flexibilisering studiegebied NT2
Gunstige opportuniteitstoets: opstart van zodra er een
BKD/EBK is.
Herwerking van het opleidingsprofiel naar aanleiding
van erkende beroepskwalificatie Tandartsassistent.
Opstart pas mogelijk van zodra er duidelijkheid is over
relatie erkende beroepskwalificatieonderwijskwalificatie-opleidingsprofiel/leerplan.
Opportuniteitstoets 2012-2013: gunstig mits koppeling
aan diplomagerichte opleidingen binnen het
studiegebied.
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