Nieuwsflash nr. 11 – 19 januari 2011
Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs
Geachte collega
Eerst en vooral wensen wij u van harte het allerbeste voor 2011.
Verder informeren we u via deze Nieuwsflash graag over de laatste stand van zaken i.v.m.
de activiteiten van de stuurgroep volwassenenonderwijs m.b.t. curriculumontwikkeling.
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Opvolging prioriteitenplan 2009 – 2010
a) Ingediende opleidingsprofielen op 15 januari 2010
Secundair volwassenenonderwijs
De bijgestuurde opleidingsprofielen voor Hoefsmid, Siersmid, Mecanicien en
Hulpmecanicien onderhoud en herstelling motorfietsen zijn onderhandeld en
principieel goedgekeurd. Er wordt verwacht dat zij op 1 februari 2011 van kracht
worden.
b) Ingediende opleidingsprofielen op 15 september 2010
Volgende opleidingsprofielen werden bij de overheid ingediend:

Naam opleiding

Dekking bestaande opleidingen

Aanvullende algemene vorming

Algemene vorming BSO3
Algemene vorming TSO2
Algemene vorming TSO3

Installateur warmtepompen

-

Polyvalent onderhoudsmedewerker
gebouwen *

Onderhoud en herstellingen BSO3
Klusjesdienst BSO3

Farmaceutisch technisch assistent *

Farmaceutisch technisch assistent TSO3

Airbrusher

Publiciteitsschilderen BSO3

Reclame- en decoratieschilder

Letterschilderen en decoratie BSO2
Publiciteitsschilderen BSO3

Fotograaf *

Fotografie TSO3

Grafisch ontwerper *

-

Administratief bediende *

Dactylografie TSO3
Dactylografie en tekstverwerking TSO3
Nederlandse steno-dactylo TSO3
Franse steno-dactylo TSO3
Kantooradministratie en gegevensbeheer
BSO3

Meertalig administratief bediende *

Afdelingssecretaris TSO3
Secretriaat-talen TSO3
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Zakelijke communicatie TSO3
Handel-talen TSO2
Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist TSO3

Medisch administratief bediende *

Medisch secretariaat TSO3

Boekhoudkundige bediende *

Boekhouden TSO3

Uurwerkmaker *

Uurwerkmaken BSO3

Florist-medewerker

Bloemenschikken en -binden BSO2

Florist

Bloemenschikken en -binden BSO3
Bloementeelt en -schikken BSO3

Meester-bloembinder

-

Schoenmaker-ontwerper *

Lederbewerking BSO3

Schoenhersteller

Lederbewerking BSO3

Marokijnwerker *

Lederbewerking BSO3

Logistiek assistent

Polyvalent verzorgende/thuis- en
bejaardenzorg BSO3

Verzorgende

Polyvalent verzorgende/thuis- en
bejaardenzorg BSO3

Zorgkundige *

Polyvalent verzorgende/thuis- en
bejaardenzorg BSO3

Interculturele medewerker *

Intercultureel werk TSO3

Procesoperator chemie

Proceschemie (TSO3)
Basisopleiding chemische technologie
(TSO3)

Voor de opleidingen in bovenstaande tabel aangeduid met een *, stelden we voor
om die in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming op te nemen
in de lijst van de diplomagerichte opleidingen.
Alle opleidingsprofielen werden door de VLOR gunstig geadviseerd behalve de
opleiding Aanvullende algemene vorming en de opleiding Meertalig administratief
bediende.
Ondertussen is ook de beslissing van de minister gekend. Alle opleidingsprofielen
werden goedgekeurd behalve Airbrusher, Grafisch ontwerper, Meertalig
administratief bediende en Meester-bloembinder.
De diplomagerichtheid van volgende opleidingen werd ongunstig beoordeeld
omwille van de aard van de opleiding die een onvoldoende basis biedt voor
doorstroming naar het hoger onderwijs: Uurwerkmaker, Marokijnbewerker en
Schoenmaker-ontwerper.
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Opvolging prioriteitenplan 2010 – 2011
Op 1 september 2010 heeft de stuurgroep volwassenenonderwijs het
prioriteitenplan 2010 – 2011 aan de overheid voorgelegd. De overheid heeft dit plan
onderworpen aan de opportuniteitstoets.
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a) De overheid vindt het niet opportuun om voor volgende opleidingen een
voorstel van opleidingsprofiel te ontwikkelen:
 de opleiding Illustrator van boeken en teksten binnen het studiegebied
Grafische technieken omwille van de overlap met DKO en de
onduidelijkheid over de eigenheid en finaliteit van de beoogde opleiding;
 de opleidingen Handwever in tapisserie, Handwever en Handweverontwerper binnen het studiegebied Textiel omdat dit eerder opleidingen
voor DKO zijn;
 de opleiding Manegehouder-rijmeester binnen het studiegebied Land- en
tuinbouw indien niet aan een aantal dwingende maatregelen kan voldaan
worden.
b) Volgende opleidingsprofielen werden op 15 januari 2011 ingediend:
Basiseducatie
Naam opleiding
MO1. Communicatie

Dekking bestaande opleidingen
Bestaande opleidingen ‘MO1 tot MO5’

MO2. Gezondheid
MO3. Mobiliteit
MO4. Huishouding
MO5. Techniek
MO7. Samen leven
MO8. Actualiteit
MO9. Cultuur
MO10. Rechten en plichten
MO11. Omgaan met veranderingen
MO12. Levenslang en levensbreed leren
MO13. Opstap TKO
MO14. Werk
Nederlands maatschappelijk functioneren

Bestaande opleiding ‘Nederlands’

Nederlands maatschappelijk participeren
Nederlands doorstroom
ICT (geen zwevende module, de inhoud
werd geïntegreerd in de opleiding ICT)

Bestaande opleiding ‘ICT’

Secundair volwassenenonderwijs
Naam opleiding

Dekking bestaande opleidingen

Behoudsmedewerker erfgoed

-

Specialisatiemodules studiegebied
bibliotheek-, archief- en documentatiekunde

-
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Klavierinstrumentenbouwer-hersteller (1)

Klavierinstrumentenbouw BSO3

Strijkinstrumentenbouwer-hersteller (1)

Strijkinstrumentenbouw BSO3

Tokkelinstrumentenbouwer-hersteller (1)

Tokkelinstrumentenbouw BSO3

Begeleider-animator voor Bejaarden* (2)

Begeleider-animator voor Bejaarden TSO3

Vakman houtsnijwerk*

Houtsnijden BSO3
Meubelsnijwerker-ornamenteur BSO3

Autocarchauffeur

-

Autobuschauffeur

-

Voor de opleidingen die in bovenstaande tabel aangeduid worden 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.
(1) De drie voorstellen van opleidingsprofielen van het studiegebied
muziekinstrumentenbouw werden opnieuw ingediend na herwerking op basis van de
voorwaarden gekoppeld aan de goedkeuring.
(2) Begeleider-animator voor Bejaarden werd opnieuw ingediend met als bijlagen
een legitimering voor het aantal uren gesuperviseerde beroepspraktijk.
c) Volgende opleidingsprofielen kunnen opgeleverd worden tegen 15
september 2011:
Studiegebied

Opleiding

Bouw

Calculator

Bouw

Isoleerder

Bouw

Openbare werken

Bouw

Garneerder

Bouw

Installateur alternatieve energietechnieken
(valt uiteen in verschillende opleidingen)

Diamantbewerking

Diamantbewerker

Handel

Maritiem medewerker (onder een andere
naam)

Handel

Verkoop

Handel

Bediende onthaal en public relations

Handel

Magazijnier

Hout

Restauratievakman meubelen

Juwelen

Goudsmid

Land- en tuinbouw

Tuinbouwer

Lichaamsverzorging

Nagelstyling

Lichaamsverzorging

Hydrotherapie
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Lichaamsverzorging

Aromatherapie

Lichaamsverzorging

Wellness

Lichaamsverzorging

Lymfedrainage

Lichaamsverzorging

Nieuwe mediatechnieken

Lichaamsverzorging

Make-up artiest

Lichaamsverzorging

Grimeur

Lichaamsverzorging

Visagist

Mechanica-elektriciteit

CAD-tekenaar

Mechanica-elektriciteit

Onderhoudstechnicus (Industriële)
automatisering

Mechanica-elektriciteit

Onderhoudstechnicus industriële elektronica

Personenzorg

Therapeutisch werken met assistentie van
dieren

Toerisme

Baliebediende toerisme

d) Volgende opleidingsprofielen zullen na 2011 ontwikkeld worden:
Studiegebied

Opleiding

Reden

Personenzorg

Begeleider van het jonge kind

De ontwikkeling van dit
opleidingsprofiel is gekoppeld
aan de actualisering van het
referentiekader
(beroepscompetentieprofiel)
door de sector. Na overleg met
Kind en Gezin bleek dat de
herwerking van het
referentiekader niet mogelijk is
binnen het schooljaar 20102011. De ontwikkeling van dit
opleidingsprofiel wordt
verschoven naar het schooljaar
2011-2012

e) Volgende opleidingsprofielen zullen bij nader inzien niet ontwikkeld worden
ondanks een positieve opportuniteitstoets:
Studiegebied

Opleiding

Reden

Diamantbewerking

Diamantbewerker

Na contacten met de sector
bleek dat ze geen vragende
partij zijn voor een dergelijke
opleiding binnen het secundair
volwassenenonderwijs. Dit
opleidingsprofiel wordt bijgevolg
(voorlopig) niet ontwikkeld.
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Personenzorg

Technische bijscholing voor de
welzijnssector

Het opleidingsprofiel wordt niet
ontwikkeld aangezien het hier
een upgrade/
bijscholingsmodule betreft.
Voor deze opleidingen moet er
geen opleidingsprofiel
ontwikkeld worden. Ze kunnen
enkel in contractonderwijs
aangeboden worden.

Met vriendelijke groet
namens de stuurgroep volwassenenonderwijs

Hilde De Meyer
secretaris

Kurt Berteloot
voorzitter
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