Nieuwsflash nr. 15 – 20 oktober 2011
Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Geachte collega

Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de laatste stand van zaken i.v.m. de
activiteiten van de stuurgroep volwassenenonderwijs m.b.t. curriculumontwikkeling.
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Ingediende opleidingsprofielen 15 september 2011
Volgende opleidingsprofielen werden bij de overheid ingediend op 15 september 2011:

Naam opleiding

Dekking bestaande opleidingen

Goudsmid

Goudsmederij BSO3

Zilversmid

Juwelenherstelling BSO3

Edelsteenkundige

Edelsteenzetten BSO3

Edelsteenzetter
Graveur
Juweelhersteller
Sieradenmaker
Gieter
Wasmodellenmaker
Computerdesigner juwelen
Restauratievakman meubelen

Restauratievakman meubelen BSO3

Begeleidend werken met assistentie van
dieren (uitbreidingsmodules)

-

Onderhoudstechnicus Industriële
Installaties*

-

Plaatser Fotovoltaïsche Systemen

-

Installateur Fotovoltaïsche Systemen*

-

Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen*

-

Meertalig polyvalent bediende*

Afdelingssecretaris TSO3
Handel-talen TSO2
Secretariaat-talen TSO3

Transport- en Logistiek Medewerker*

Maritiem medewerker TSO3

Assistent Calculator Bouw*

De drie nieuwe voorstellen van OP‟s
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Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw*
Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken*

vervangen samen de bestaande opleidingen
Bouw TSO3, Openbare werken TSO3 en
Bouwtechniek TSO3.
De bestaande opleiding Bouwkundig
tekenen BSO2 kan vervangen worden door
Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw.

Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit*

CAD TSO3
CAD basisopleiding TSO3
CAD gevorderden TSO3

Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische
constructies*

CAD TSO3
CAD basisopleiding TSO3
CAD gevorderden TSO3
Mechanica-CNC werktuigmachines en CAD
TSO3

Toeristisch receptionist*

Toerisme en Onthaal TSO3

Medewerker reisbureau/touroperator*
Animator op een toeristische bestemming
Gastheer/gastvrouw op een toeristische
bestemming*
Host/hostess op een toeristische
bestemming
Decoratiepistoolschilder

Publiciteitsschilderen BSO3

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.
Deze voorstellen hebben ondertussen de „toets vormelijke criteria‟ doorstaan met
uitzondering van Begeleidend werken met assistentie van dieren (uitbreidingsmodules).
De uitbreidingsmodules zullen ingeschreven worden in het opleidingsprofiel Jeugd- en
gehandicaptenzorg en opnieuw ingediend worden op 15 januari 2012.
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Ingediende opleidingsprofielen 15 januari 2011
Volgende voorstellen van opleidingsprofielen werden op 15 januari 2011 reeds
ingediend bij de overheid maar moesten in opvolging van de beslissing van de minister
herwerkt worden. Deze opleidingsprofielen werden opnieuw ingediend op 15 september
2011.
Basiseducatie

Leergebied

Naam opleiding

Maatschappijoriëntatie

Communicatie
Gezondheid
Mobiliteit
Huishouding
Techniek
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Samen leven
Actualiteit en geschiedenis
Cultuur
Rechten en plichten
Omgaan met veranderingen
Levenslang en levensbreed leren
Doorstroom
Werk
ICT

Modulaire opleiding Informatie- en
communicatie technologie
Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied

Naam opleiding

Bibliotheek-, Archief- en Documentatiekunde

Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en
Informatiekunde
Initiatie Archiefkunde
Behoudsmedewerker Erfgoed

Bijzondere Educatieve Noden

Autobuschauffeur
Autocarchauffeur

Hout

Vakman Houtsnijwerk

Personenzorg

Begeleider – Animator voor bejaarden

De uitbreidingsmodules voor het studiegebied Bibliotheek-, archief- en
documentatiekunde werden niet meer opgenomen in een apart opleidingsprofiel. Ze
werden opgenomen in de opleidingsprofielen waar ze een uitbreiding op vormen. Dit
betekent dat naast Behoudsmedewerker Erfgoed ook de reeds goedgekeurde
opleidingsprofielen Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde en Initiatie
Archiefkunde opnieuw ingediend worden.
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Opvolging prioriteitenlijst 2011 – 2012
Op 1 september 2011 heeft de stuurgroep volwassenenonderwijs de prioriteitenlijst 2011
– 2012 aan de overheid voorgelegd. De overheid heeft dit plan onderworpen aan de
opportuniteitstoets.
a) De overheid vindt het niet opportuun om voor volgende opleidingen een
opleidingsprofiel te ontwikkelen:

Studiegebied SVWO
Bouw

Opleiding

Opportuniteitstoets

Energiedeskundige voor
residentiële gebouwen

Opportuniteit 2011-2012: negatief omwille van
vermoeden dat dit beter in het hoger onderwijs
thuis hoort.
De stuurgroep zal op basis van het
referentiekader (ministerieel besluit) een lijst
met competenties opstellen en deze aftoetsen
aan de descriptorelementen VKS en voorleggen
aan VEA. Als hieruit blijkt dat de competenties
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weldegelijk op niveau 4 te situeren zijn kunnen
er verdere stappen ondernomen worden in het
kader van het ontwikkelen van een OP.
Chemie

Bierbrouwer,
Wijnproducent,
Destilleerder en
likeurbereider,
Kaasmaker

Opportuniteit 2011-2012: negatief omwille van
gebrek aan draagvlak, aan referentiekaders en
aan tewerkstellingskansen.
De ontwikkeling wordt toch opgestart omdat er
een aantoonbaar draagvlak is zowel binnen de
CVO als bij de betrokken sectoren en omdat er
valabele referentiekaders zijn.

Chemie

Polyvalent medewerker
chemie

Opportuniteit 2011-2012: negatief omwille van
te onduidelijke profilering.
De ontwikkeling zal worden opgestart na
uitklaring met sector aan welke profielen er nog
nood is en mits valabele referentiekaders
worden aangereikt.

Land- en tuinbouw

Manegehouderrijmeester

Textiel

Handwever-ontwerper

Opportuniteit 2011-2012: negatief.
De ontwikkeling wordt niet opgestart omdat er
na herhaalde vragen nog steeds geen
beroepscompetentieprofiel of ander valabel
referentiekader is.
Opportuniteit 2011-2012: negatief, is eerder een
opleiding voor DKO.
De ontwikkeling van Handwever-ontwerper
wordt niet opgestart. De opleiding Handwever
wordt wel ontwikkeld, op basis van het
inmiddels door de sector aangeleverde
beroepscompetentieprofiel.

Bijzondere educatieve
noden

Uitbreidingsmodule
Deafhood

Opportuniteit 2011-2012: negatief.
De doelgroep van de voorgestelde
uitbreidingsmodule en de doelgroep van de
opleiding Vlaamse gebarentaal zijn
verschillend, en er is geen valabel
referentiekader.
De ontwikkeling wordt niet opgestart.

Personenzorg

Uitbreidingsmodule
Oriënteren op
leidinggeven

Opportuniteit 2011-2012: negatief.
De overheid stelt in haar conclusie dat de
relevantie naar het beroep toe niet duidelijk is.
Het is evenwel niet duidelijk waarop deze
conclusie is gebaseerd. De stuurgroep wacht
op de uitklaring van de opportuniteitstoets
alvorens te beslissen of de ontwikkeling al dan
niet wordt opgestart.

Personenzorg

Geletterheidsmodules
Ondersteuning
leervaardigheden

Opportuniteit 2011-2012: negatief.
De meerwaarde t.o.v. opleidingen in de
basiseducatie en t.o.v. de ontwikkeling van de
matrix met basiscompetenties Leren leren en
„Nederlands voor het educatief perspectief‟ is
niet duidelijk.
De ontwikkeling wordt niet opgestart.

Geletterdheidsmodules

Opportuniteit 2011-2012: negatief. Het is niet
duidelijk voor welke doelgroep deze opleidingen
bestemd zijn.
De ontwikkeling wordt toch opgestart ,

Basiseducatie
Leergebied
Nederlands
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gekoppeld aan de ontwikkeling van de
opleidingsprofielen NT1 op basis van de matrix
NT1 die in overleg tussen AKOV en de
basiseducatie (VOCVO + Federatie BE)
opgesteld werd.
Naast het professioneel perspectief richt het
volwassenenonderwijs zich ook op het
persoonlijk, maatschappelijk en educatief
perspectief.

b) Tijdens het schooljaar 2011-2012 zullen er voor de volgende opleidingen
voorstellen
van
opleidingsprofielen
(OP‟s),
uitbreidingsmodules
en
geletterdheidsmodules uitgewerkt worden:
Basiseducatie
Leergebied

Opleiding

Dekking

Leergebied

Opleiding

Dekking

NT1

Nederlands maatschappelijk
functioneren

Bestaande opleiding
„Nederlands‟

Geletterdheidmodules
maatschappelijk functioneren:
Formulieren en tabellen
(functioneren)
Boodschappen doorgeven
(functioneren)
Verslagen maken (functioneren)
Informatie verwerken
(functioneren)

Nieuwe geletterdheidmodules

Nederlands maatschappelijk
participeren

Bestaande opleiding
„Nederlands‟

Geletterdheidmodules
maatschappelijk participeren:
Formulieren en tabellen
(participeren)
Boodschappen doorgeven
(participeren)
Verslagen maken (participeren)
Informatie verwerken
(participeren)
Informatieve teksten schrijven
(participeren)
Spellen (participeren)
Solliciteren (participeren)
Presenteren (participeren)
Kennis maken met literatuur
(participeren)

Nieuwe geletterdheidmodules

Nederlands doorstroom

Bestaande opleiding
„Nederlands‟

NT1

NT1
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Geletterdheidmodules doorstroom:
Verslagen maken (doorstroom)
Informatie verwerken
(doorstroom)
Informatieve teksten schrijven
(doorstroom)
Spellen (doorstroom)
Solliciteren (doorstroom)
Presenteren (doorstroom)
Kennis maken met literatuur
(doorstroom)

Nieuwe geletterdheidmodules

Bestaande opleiding NT 2 Alfa –
richtgraad 1

NT 2 Alfa

Bestaande opleiding NT 2 Alfa –
Latijns schrift richtgraad 1 BE
Bestaande opleiding Frans –
Opstap talen

Talen

Bestaande opleiding Frans –
Opstap TKO
Bestaande opleiding Engels –
Opstap talen
Bestaande opleiding Engels –
Opstap TKO

Secundair volwassenenonderwijs
Studiegebied

Opleiding

Dekking

Bibliotheek-, archief- en
documentatiekunde

Uitbreidingsmodule erfgoedbewaker
(geïntegreerd in het OP
behoudsmedewerker erfgoed)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Bijzondere educatieve
noden

Chauffeur bijzondere diensten

Nieuwe opleiding

Bijzondere educatieve
noden

Uitbreidingsmodule aanhangwagen
autobus/autocar (geïntegreerd in de
OP‟s autobus- en autocarchauffeur)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Bouw

Isoleerder

Nieuwe opleiding

Bouw

Garneerder

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande opleiding
„Woningdecoratie BSO3‟

Bouw

Uitbreidingsmodule bestuurder
minigravers (geïntegreerd in het OP
Werfbediener)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Bouw

Energiedeskundige voor
residentiële gebouwen

Nieuwe opleiding

Chemie

Bierbrouwer, Wijnproducent,
Destilleerder en likeurbereider,
Kaasmaker

Nieuwe OP‟s ter vervanging van
bestaande opleiding Biochemie
TSO3.
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Chemie

Polyvalent medewerker chemie

Nieuw OP ter vervanging van
bestaande opleiding Chemie TSO3.

Diamantbewerking

Diamantbewerker

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande opleiding
„Diamantbewerking BSO3‟.

Handel

Verkoop

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande opleiding „Marketing en
verkoopsbeleid TSO3”

Handel

Magazijnier

Nieuwe opleiding
Wachten op verslag DS-overheid
ivm eerste (piloot-)
beroepskwalificatiedossiers VKS

Handel

Call center operator

Nieuwe opleiding

Huishoudelijk onderwijs

Koken

Bestaand OP

Huishoudelijk onderwijs

Inrichten van de woning

Bestaand OP

Huishoudelijk onderwijs

Huishoudhulp

Nieuwe opleiding

Land- en tuinbouw

Tuinbouwarbeider, Hovenier aanleg
parken en tuinen, Hovenier
onderhoud parken en tuinen,
Biologisch tuinier, Tuinontwerper,
Boomverzorger

Bestaande opleiding
„Tuinbouw BSO3‟

Lichaamsverzorging

Nagelstyling

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande specialisatiemodule in
het schema Schoonheidsverzorging
TSO3

Lichaamsverzorging

Hydrotherapie

Nieuwe uitbreidingsmodule (bij het
OP Masseur) ter vervanging van de
bestaande specialisatiemodule in
het schema Schoonheidsverzorging
TSO3

Lichaamsverzorging

Aromatherapie

Nieuwe uitbreidingsmodule (bij het
OP Masseur) ter vervanging van de
bestaande “bijzondere opleiding” in
het schema Schoonheidsverzorging
TSO3

Lichaamsverzorging

Voetreflexologie

Nieuwe uitbreidingsmodule (bij het
OP Masseur) ter vervanging van de
bestaande “bijzondere opleiding” in
het schema Schoonheidsverzorging
TSO3

Lichaamsverzorging

Lymfedrainage

Nieuwe uitbreidingsmodule (bij het
OP Masseur) ter vervanging van de
bestaande specialisatiemodule in
het schema Schoonheidsverzorging
TSO3

Lichaamsverzorging

Nieuwe mediatechnieken

Nieuwe uitbreidingsmodule bij
nieuw OP Grimeur en/of Visagist
en/of Make-up artiest

Opgelet: nagaan of ook de
bestaande opleidingen
„Boomchirurgie BSO3‟ en
„Snoeitechnieken BSO3‟ mee
gedekt kunnen worden!
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Nieuw OP („s) ter vervanging van
de bestaande opleiding Grime
TSO3 en OP ter vervanging van de
bestaande specialisatiemodules
visagie uit het schema
Schoonheidsverzorging TSO3.

Lichaamsverzorging

Make-up artiest

Lichaamsverzorging

Grimeur

Lichaamsverzorging

Visagist

Maritieme opleidingen

Maritieme opleiding Dek (onder
andere benaming in te dienen)

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande opleiding Maritieme
opleiding: dek en motoren TSO3

Maritieme opleidingen

Maritieme opleiding Motoren (onder
andere benaming in te dienen)

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande opleiding Maritieme
opleiding: dek en motoren TSO3

Mechanica-elektriciteit

Productiemedewerker
kunststoftechnieken

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande opleiding
Kunststoftechnieken TSO3

Mechanica-elektriciteit

Machineregelaar
kunststoftechnieken

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande opleiding
Kunststoftechnieken TSO3

Personenzorg

Begeleider van het jonge kind

Nieuwe opleiding

Personenzorg

Uitbreidingsmodules Therapeutisch
werken met assistentie van dieren
(geïntegreerd in het OP Jeugd- en
gehandicaptenzorg)

Nieuwe uitbreidingsmodules

Personenzorg

Uitbreidingsmodule Contextuele
benadering en contextuele
hulpverlening (geïntegreerd in de
OP‟s Jeugd- en gehandicaptenzorg,
Intercultureel medewerker en
Begeleider in de (Buitenschoolse)
kinderopvang)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Personenzorg

Uitbreidingsmodule Creatief
agogisch werken (geïntegreerd in
de OP‟s Jeugd- en
gehandicaptenzorg, Begeleider in
de (Buitenschoolse) kinderopvang
en Begeleider animator voor
bejaarden)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Personenzorg

Uitbreidingsmodule Introductie
Vlaamse gebarentaal (geïntegreerd
in alle OP‟s van het studiegebied
Personenzorg)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Personenzorg

Uitbreidingsmodule Gezinsgericht
werken en Gezinsbegeleiding
(geïntegreerd in de OP‟s Jeugd- en
gehandicaptenzorg, Begeleider in
de (Buitenschoolse) kinderopvang
en Begeleider animator voor
bejaarden)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Personenzorg

Uitbreidingsmodules Aansturen en
begeleiden van leer- en
groepsprocessen (geïntegreerd in

Nieuwe uitbreidingsmodule
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de OP‟s Jeugd- en
gehandicaptenzorg, Begeleider in
de (Buitenschoolse) kinderopvang
en Begeleider animator voor
bejaarden)
Personenzorg

Uitbreidingsmodule Didactische
competenties voor de kleuterklas
(geïntegreerd in OP‟s begeleider in
de kinderopvang en en begeleider
in de buitenschoolse kinderopvang)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Personenzorg

Uitbreidingsmodule Mentor op de
werkvloer (geïntegreerd in alle OP‟s
van het studiegebied
Personenzorg)

Nieuwe uitbreidingsmodule

Textiel

Handwever

Nieuw OP ter vervanging van de
bestaande opleidingen
Handweven BSO3, Handweven –
woning BSO3, Handweven –
vervolmaking BSO3, handweven –
kleding BSO3

Met vriendelijke groet
namens de stuurgroep volwassenenonderwijs
Hilde De Meyer
secretaris

Kurt Berteloot
voorzitter
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