Nieuwsflash nr. 28 – 29 september 2015
Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs
Geachte collega
Onderwijsdecreet XXV stelt een eind aan de decretale verplichting van de pedagogische
begeleidingsdiensten en Vocvo om, voor de uitvoering van hun gezamenlijke opdrachten,
een stuurgroep op te richten. Niettemin blijven de pedagogische begeleidingsdiensten en
Vocvo bij decreet verplicht een aantal opdrachten gezamenlijk uit te voeren, met name
inzake curriculumontwikkeling, EVC en onderwijs aan gedetineerden. Daarnaast beslisten zij
om ook te blijven samenwerken inzake geletterdheid en e-leren. In punt 2 lichten wij toe hoe
de samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo vanaf 1
september 2015 vorm heeft gekregen.
Eerst informeren wij u met deze Nieuwsflash graag nog een laatste keer over de voorbije
activiteiten van de stuurgroep volwassenenonderwijs.
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Laatste stand van zaken Kennis- en expertiseontwikkeling volwassenenonderwijs
1.1 Resonans nieuwe algemene ICT-opleidingen secundair volwassenenonderwijs
In de schoot van de stuurgroep volwassenenonderwijs werkte een netoverschrijdende
commissie met deskundigen uit o.a. de CVO’s 9 voorstellen voor nieuwe algemene
ICT-opleidingen uit, ter vervanging van de bestaande opleidingen van het
studiegebied ICT van het secundair volwassenenonderwijs. Op 29 mei 2015
organiseerde de stuurgroep een resonanssessie voor alle betrokken centra. 85
personen namen aan deze sessie deel (vooral directies, coördinatoren en lesgevers).
Het verslag van de resonans werd via mail teruggekoppeld naar de deelnemers.
Op 5 juni kwam de ontwikkelcommissie een laatste keer samen om de feedback van
de verschillende centra te bespreken en de voorstellen van opleidingsprofielen
desgevallend bij te sturen. De definitieve voorstellen van opleidingsprofielen werden
voor 15 september jl. bij de overheid ter goedkeuring worden ingediend.
Voor meer info, contacteer monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen.
1.2 Evaluatie opleidingsprofielen: signalen vanuit de centra
Naar aanleiding van zijn jaarlijkse bevraging, inventariseerde de stuurgroep VO de
signalen van de centra m.b.t. de bestaande opleidingsprofielen. Het overzicht, dat als
bijlage bij deze nieuwsflash is gevoegd, werd inmiddels door de stuurgroep aan de
minister bezorgd.

1.3 Geletterdheidsmodules: uitstel implementatie
Op het overleg van de overheid met de stuurgroep Volwassenenonderwijs van 4 juni
2015 deelde het departement onderwijs mee dat er werd beslist om de
geletterdheidsmodules uit de onderhandelingen te halen en dus niet voor definitieve
goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor te leggen. Deze beslissing heeft te
maken hebben met het feit dat de overheid voor de geletterdheidsmodules een
uniforme deler wenst in te voeren. Dit vereist een wijziging van het decreet
volwassenenonderwijs. Dit heeft voor gevolg dat de centra de geletterdheidsmodules
voorlopig nog niet kunnen inrichten.
1.4 Voorstellen van opleidingsprofielen ingediend op 15 september 2015
De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo dienden op 15 september 2015
volgende voorstellen van nieuwe of herwerkte opleidingsprofielen in voor het
secundair volwassenenonderwijs, met het oog op mogelijke implementatie vanaf 1
september 2016.
Studiegebied

Naam opleiding

Dekking bestaande
opleidingen

Auto

Heftruckchauffeur

Bestuurder interne
transportmiddelen

Reachtruckchauffeur

Gereglementeerde
beroepen

Fietshersteller

Fietsenmaker

GB

Mecanicien bromfietsen en
motorfietsen (*)

Hulpmecanicien
onderhoud en herstelling
motorfietsen

GB

Mecanicien onderhoud en
herstelling motorfietsen
Mecanicien bromfietsen
en tuinmateriaal (deels)
Handel

ICT

Behandelaar luchtvracht en
bagage

-

Magazijnier

-

Verhuizer

-

Start to ICT

Informatica:
toepassingssoftware

ICT en administratie (*)
ICT en sociale media
ICT in een educatieve context
ICT in een creatieve context
Webcontent
App-ontwikkeling
ICT besturingssystemen en
netwerken (*)

Informatica: computer- en
besturingssystemen en
netwerken
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Studiegebied

Voeding

Naam opleiding

Dekking bestaande
opleidingen

ICT programmeren (*)

Informatica:
programmeren

Medewerker slagerij

Slagersgast

Slager - spekslager (*)

Ambachtelijk slager
Culinair traiteurslager
Slager
Slagerij en vleeswaren
Spekslager
Traiteurdelicatessenslager
Verkoper in de slagerij

Slager distributie
Wild- en gevogelteslager
(Poelier) (benaming nog onder
voorbehoud)
Bereider van vleesproducten
(charcutier)

Gereglementeerde
beroepen

GB

GB

Vleesbereider
Vleesbewerker
Uitbener - uitsnijder

Uitsnijder/uitbener

Voor de opleidingen die in bovenstaande tabel aangeduid werden met een (*), stellen
we voor om die in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming op te
nemen in de lijst van de diplomagerichte opleidingen.
Voor een aantal opleidingen vragen we dat voor specifieke doelgroepen, verkorte
modules zouden kunnen worden aangeboden, met name voor de modules van het
studiegebied ICT en voor alle vreemdetaalopleidingen R3 en R4.
Voor een aantal modules van het studiegebied VOEDING vragen we de mogelijkheid
om verlengde modules in te richten voor specifieke kansengroepen waarvoor met
VDAB wordt samengewerkt en voor wie het ‘standaard’ aantal lestijden niet volstaat
om de beoogde competenties te behalen
Zowel voor de verkorte als de verlengde trajecten bezorgden we aan de minister een
uitgebreide motivering.
1.5 Nieuwe of herwerkte leerplannen secundair volwassenenonderwijs
Volgende nieuwe of herwerkte leerplannen werden goedgekeurd door de inspectie en
kunnen gebruikt worden vanaf 1 september 2015.
Studiegebied
Grafische technieken
Hout
Huishoudelijk onderwijs
Land- en tuinbouw
Mechanica-Elektriciteit

Nederlands tweede taal

Opleiding
Digitaal drukker
Meubelmaker
Koken
Decoratief in de woning
Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen
Residentieel elektrotechnisch installateur
Uitbreidingsmodules bij de opleidingen Computeroperator en
Netwerktechnicus
NT2 R1 Breakthrough
NT2 R1 Waystage
NT2 R2 Threshold 1 en 2
NT2 R2 Threshold 3 en 4
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Personenzorg

Voeding

NT2 R3 Vantage
NT2 R4 Effectiveness
NT2 School en ouders R1 (toevoeging addendum i.f.v. nieuwe OP
NT2)
Tandartsassistent
Uitbreidingsmodules (aanvullingen bij goedgekeurd leerplan met
code 2014/1047/6/D)
Opleiding
Toevoeging nieuwe uitbreidingsmodules
Interculturele
- Gezinsgericht werken
medewerker
- Introductie gezinsbegeleiding
- Omgaan met specifieke gezinssituaties
Jeugd- en
- Gezinsgericht werken
gehandicaptenzorg - Introductie gezinsbegeleiding
- Omgaan met specifieke gezinssituaties
Verzorgende
Complexe cliëntcontexten
Zorgkundige
Complexe cliëntcontexten
Medewerker bakkerij
Bakker
Banketbakker
Chocoladebewerker
IJsbereider
Suiker- en marsepeinbewerker

Men vindt de leerplannen op de website van de stuurgroep volwassenenonderwijs:
http://stuurgroepvo.be/doc/Nieuwe_goedgekeurde_LP.pdf

1.6 EVC: ESF-project
Het EVC-project “Bekwamer dan je denkt” gaat zijn tweede schooljaar in. Het wordt
een uitdaging om alle doelstellingen te realiseren tegen eind december 2015.
Van april tot juni is er vlijtig gewerkt aan de eerste testing van de ontwikkelde proeven
en procedures. In juni hebben 3 kandidaat-cursisten een EVC-procedure doorlopen
voor de opleiding Hulpkelner. De theoretische en praktische proeven zijn doorgegaan
in het CVO Provincie Antwerpen. De evaluatie van de kandidaat-cursisten gebeurde
door lesgevers uit twee verschillende CVO’s. Het project heeft hierdoor een eerste
grote mijlpaal behaald: 3 cursisten die een verkort leertraject mogen volgen via deze
EVC-procedure.
Het komende semester worden er nog verschillende toetsen uitgewerkt voor de
opleidingen Machinale houtbewerker en Medewerker bakkerij. De eerste try-out heeft
aangetoond dat er nog een aantal zaken aangepast moesten worden en we de
evaluatiecriteria nog verder moeten aanscherpen.
Verder wordt er ook gewerkt aan draaiboeken voor de EVC-trajecten en komt er een
training voor de pedagogische begeleiders. De looptijd van het project is helaas
beperkt tot 1,5 jaar, maar alles wordt in het werk gesteld om de ontwikkelde knowhow door te geven en het EVC-verhaal te verankeren binnen de bestaande
begeleidingsstructuren van het volwassenenonderwijs.
In het najaar zal nog een resonansgroep worden georganiseerd, waar zowel CVO’s
als externe organisaties worden samengebracht, om de ontwikkelde procedures te
evalueren.
In de loop van december 2015 zullen de resultaten van het EVC-project bekend
gemaakt worden op een event.
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Hoe ziet de samenwerking tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en
Vocvo er uit vanaf 1 september 2015?
De ‘decretale’ stuurgroep volwassenenonderwijs hield op 31 augustus 2015 formeel
op te bestaan. De structurele samenwerking tussen de begeleidingsdiensten en
Vocvo wordt evenwel verdergezet via een samenwerkingsovereenkomst.
2.1 Welke thema’s maken het voorwerp uit van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst?
In het decreet volwassenenonderwijs wordt het lijstje opdrachten inzake kennis- en
expertiseontwikkeling waarvoor de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo
verplicht moeten samenwerken, herleid tot drie, namelijk:
- de coördinatie van de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen of de
actualisering
van
bestaande
opleidingsprofielen
voor
het
volwassenenonderwijs;
- de ondersteuning en de coördinatie van de ontwikkeling van instrumenten en
procedures in zake de erkenning van al verworven competenties;
- de ondersteuning van de onderwijscoördinatoren bij enerzijds de uitbouw van
een behoeftedekkend en aangepast aanbod voor onderwijs aan
gedetineerden en anderzijds de coördinatie van het onderwijsaanbod in de
gevangenis.
Naast deze drie decretaal verplichte thema’s, beslisten de partners om ook
structureel te blijven samenwerken voor:
- de coördinatie van de ontwikkeling van nieuwe leerplannen of de actualisering
van bestaande leerplannen voor het volwassenenonderwijs;
- het opvolgen en ondersteunen van de implementatie van de doelen m.b.t. het
volwassenenonderwijs in het Strategisch Plan Geletterdheid;
- het promoten, stimuleren en ondersteunen van kwaliteitsvol e-leren en
gecombineerd leren in de volwasseneneducatie; bij dit thema zijn VDAB en
Syntra- Vlaanderen eveneens partner.
2.2 Wie is voortaan het aanspreekpunt voor dit samenwerkingsverband?
Er zijn nu vijf thematische projectgroepen opgericht, die rechtstreeks en gezamenlijk
met de overheid en andere belanghebbenden zullen communiceren over de hen
toevertrouwde opdracht. Elke projectgroep heeft tevens een aanspreekpunt
aangeduid, tot wie alle vragen en communicatie mogen worden gericht. Deze
persoon zorgt ervoor dat alle communicatie bij de collega’s van de betrokken
projectgroep terechtkomt en wordt behandeld.
2.2.1 Projectgroep curriculum
Aanspreekpunt: Frederik Vanroelen (GO!) – frederik.vanroelen@g-o.be
Naam

Organisatie

Frederik Vanroelen

GO!

Bavo Van Soom

OVSG

Ann De Herdt

POV

5 van 7

Monique De Ridder

Katholiek Onderwijs.Vlaanderen

Carolien Fuchs

Vocvo

2.2.2 Projectgroep EVC
Aanspreekpunt: Johan Vandenbranden (OVSG) – johan.vandenbranden@ovsg.be
Naam

Organisatie

Johan Vandenbranden

OVSG

Tania Van den Berghe

GO!

Monique De Ridder

Katholiek Onderwijs.Vlaanderen

Ann De Herdt

POV

Carolien Fuchs

Vocvo

2.2.3 Projectgroep Onderwijs aan gedetineerden
Aanspreekpunt: Inge Van Acker (Vocvo) – inge.van.acker@vocvo.be
Naam

Organisatie

Daisy Denolf

GO!

Bavo Van Soom

OVSG

Ann De Herdt

POV

Kurt Berteloot

Katholiek Onderwijs.Vlaanderen

Inge Van Acker

Vocvo

2.2.4 Projectgroep Geletterdheid
Aanspreekpunt: An Bistmans (Vocvo) –- an.bistmans@vocvo.be
Naam

Organisatie

Chris du Pont

GO!

Hilde Creve

OVSG

Ann De Herdt

POV

Eddy Demeersseman

Katholiek Onderwijs.Vlaanderen

An Bistmans

Vocvo
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2.2.5 Projectgroep E-leren
Aanspreekpunt: Marieke Van Nieuwenhuyze (POV) marieke.van.nieuwenhuyze@pov.be
Naam

Organisatie

Inge De Vrieze

VDAB

Annelies Goethals/Steven De Pauw

Syntra Vlaanderen

Hugo Callens

SoCius

…

Vlaamse Regering

Tania Van den Berghe

GO!

Hillde Creve

OVSG

Marieke Van Nieuwenhuyze

POV

Kurt Berteloot

Katholiek Onderwijs.Vlaanderen

Bart Horemans/Carolien Fuchs

Vocvo

Met vriendelijke groet
namens de voormalige stuurgroep volwassenenonderwijs

Monique De Ridder
voormalig secretaris

Hilde De Meyer
voormalig voorzitter
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