Nieuwsflash nr. 16 – 5 februari 2012
Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs
Geachte collega
Eerst en vooral wensen wij u van harte het allerbeste voor 2012.
Via deze Nieuwsflash informeren we 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 op 15 januari 2012
Volgende opleidingsprofielen werden bij de overheid ingediend op 15 januari 2012.
Secundair volwassenenonderwijs
Studiegebied

Bijzondere educatieve
noden

Chemie

Opleiding

Dekking bestaande
opleidingen

Autocarchauffeur (toevoeging
uitbreidingsmodule)

-

Autobuschauffeur (toevoeging
uitbreidingsmodule)

-

Chauffeur bijzondere diensten

-

Technicus in fermentatieprocessen –
bieren

Biochemie TSO3

Technicus in fermentatieprocessen –
wijnen
Technicus in fermentatieprocessen –
destillaten en likeuren
Technicus in fermentatieprocessen zuivel
Diamantbewerking

Kruiswerker

Diamantbewerking
BSO3

Briljanteerder
Diamantsnijder
Diamantbewerker (*)
Handel

Polyvalent verkoper (*)

Marketing en
verkoopsbeleid TSO3
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Land- en tuinbouw

Tuinbouwarbeider (*)

Tuinbouw BSO3
Boomchirurgie BSO3
Snoeitechnieken BSO3

Hovenier onderhoud parken en tuinen Tuinbouw BSO3
Boomchirurgie BSO3
Snoeitechnieken BSO3

Lichaamsverzorging

Maritieme opleidingen

Hovenier aanleg parken en tuinen (*)

Tuinbouw BSO3
Boomchirurgie BSO3
Snoeitechnieken BSO3

Boomverzorger

Tuinbouw BSO3
Boomchirurgie BSO3
Snoeitechnieken BSO3

Tuintekenaar

Tuinbouw BSO3
Boomchirurgie BSO3
Snoeitechnieken BSO3

Allround grimeur-visagist

Grime TSO3
Schoonheidsverzorging
TSO3

Nagelstylist

Schoonheidsverzorging
TSO3

Masseur (toevoeging
uitbreidingsmodules)

Schoonheidsverzorging
TSO3

Voetverzorger (toevoeging
uitbreidingsmodules)

Schoonheidsverzorging
TSO3

Maritieme opleiding dek(*)

Maritieme opleiding:
dek en motoren TSO3

Maritieme opleiding motoren(*)
Mechanica-elektriciteit

Productiemedewerker
kunststoftechnieken

Kunststoftechnieken
TSO3

Machineregelaar extrusie
Machineregelaar spuitgieten
Machineregelaar thermisch vormen
Personenzorg

Jeugd- en gehandicaptenzorg
(toevoeging uitbreidingsmodules)

-

Textiel

Handwever

Handweven BSO3,
Handweven – woning
BSO3, Handweven –
vervolmaking BSO3,
Handweven – kleding
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BSO3
Basiseducatie
Leergebied

NT1

Opleiding

Dekking bestaande
opleidingen

Nederlands maatschappelijk
functioneren

Bestaande opleiding
‘Nederlands’

Nederlands maatschappelijk
participeren

Bestaande opleiding
‘Nederlands’

Nederlands doorstroom

Bestaande opleiding
‘Nederlands’

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 met goed gevolg de ‘toets vormelijke criteria’
doorstaan.
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Ingediende opleidingsprofielen 15 september 2011
Volgende
voorstellen
van
opleidingsprofielen
voor
het
secundair
volwassenenonderwijs werden op 15 september 2011 ingediend bij de overheid.
Hieronder het antwoord van de minister m.b.t. de goedkeuring van deze
opleidingsprofielen.
Studiegebied

Naam opleiding

Beslissing minister

Bouw

Assistent calculator bouw

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
niet weerhouden.

Uitvoerend CAD-tekenaar
bouw

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
eveneens weerhouden.

Uitvoerend CAD-tekenaar
wegeniswerken

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
eveneens weerhouden.

Decoratieve
technieken

Decoratiepistoolschilder

Niet goedgekeurd.

Handel

Meertalig polyvalent
bediende

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
eveneens weerhouden.

Transport- en logistiek
medewerker

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
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eveneens weerhouden.
Hout

Restauratievakman
meubelen

Goedgekeurd mits
uitbreidingsmodule bij de opleiding
Meubelmaker.

Juwelen

Goudsmid

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen.

Zilversmid

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen.

Edelsteenzetter

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen.

Edelsteenkundige

Goedgekeurd mits
uitbreidingsmodule bij de opleiding
Edelsteenzetter.

Graveur

Niet goedgekeurd.

Juweelhersteller

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen.

Sieradenmaker

Niet goedgekeurd.

Wasmodellenmaker

Niet goedgekeurd.

Gieter

Niet goedgekeurd.

Computerdesigner juwelen

Goedgekeurd mits geïntegreerd in
het OP Goudsmid.

Plaatser fotovoltaïsche
systemen

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen.

Installateur fotovoltaïsche
systemen

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen.

Servicetechnicus
fotovoltaïsche systemen

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
niet weerhouden.

Onderhoudstechnicus
industriële installaties

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
eveneens weerhouden.

Uitvoerend CAD-tekenaar
mechanische constructies

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
eveneens weerhouden.

Uitvoerend CAD-tekenaar
elektriciteit

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
eveneens weerhouden.

MechanicaElektriciteit
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Toerisme

Animator op een toeristische
bestemming

Niet goedgekeurd.

Medewerker
reisbureau/touroperator

Niet goedgekeurd.

Host/hostess op een
toeristische bestemming

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen.

Gastheer/gastvrouw op een
toeristische bestemming

Goedgekeurd mits geïntegreerd in
het OP Host/hostess op een
toeristische bestemming.

Toeristisch receptionist

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen.

De decretale stuurgroep zal in samenspraak met AKOV de gevraagde
aanpassingen doorvoeren tegen 15 maart e.k.
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Ingediende leerplannen 31 januari 2012
Op 31 januari heeft de stuurgroep volwassenenonderwijs volgende leerplannen bij
de onderwijsinspectie ingediend. De inspectie zal haar advies over deze
leerplannen in principe vóór 1 mei e.k. bezorgen.
3.1 Voor het secundair volwassenenonderwijs
Studiegebied

Opleiding/leerplan

Bouw

Polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen

Chemie

Procesoperator chemie
Farmaceutisch technisch assistent

Decoratieve technieken

Reclame- en decoratieschilder

Grafische technieken

Fotograaf

Handel

Secretariaatsmedewerker
Telefonist-receptionist
Medisch administratief bediende
Boekhoudkundige bediende

Juwelen

Uurwerkmaker

Koeling en warmte

Installateur warmtepompen

Land- en tuinbouw

Florist-medewerker
Florist

Lederbewerking

Schoenmaker-ontwerper
Marokijnbewerker

Lichaamsverzorging

Masseur (herwerking)
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Voetverzorger (herwerking)
Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (herwerking)
Schoonheidsspecialist (herwerking)
Schoonheidsspecialist-salonbeheerder (herwerking)
Muziekinstrumentenbouw

Tokkelinstrumentenbouwer-hersteller
Strijkinstrumentenbouwer-hersteller
Klavierinstrumentenbouwer-hersteller

Nederlands tweede taal

NT2 R1 School en ouders

Personenzorg

Logistiek assistent
Verzorgende
Zorgkundige
Interculturele medewerker

Talen richtgraad 1 en 2

Arabisch R1.1 Breakthrough 2 A-B (technische
correcties)
Bulgaars R1 Breakthrough A-B
Bulgaars R1 Waystage 1 A-B
Bulgaars R1 Waystage 2 A-B

3.2 Voor de basiseducatie
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Leergebied

Opleiding/leerplan

Nederlands tweede taal

NT2 R1 School en ouders

Vraag om uitstel van indiening leerplannen
De decretale stuurgroep vraagt uitstel van indiening tot 31 mei 2012 voor volgende
vier leerplannen voor het secundair volwassenenonderwijs:
Studiegebied

Opleiding/leerplan

Hout

Binnenschrijnwerker
Buitenschrijnwerker
Daktimmerman

Lederbewerking
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Schoenhersteller

Programmatie Opleidingen Autobuschauffeur – Autocarchauffeur – Chauffeur
Bijzondere diensten
Op 23 december 2011 en 9 januari 2012 bezorgde de overheid de centra een mail
met informatie over de nieuwe programmatieprocedure en het nieuwe formulier
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voor de aanvraag van onderwijsbevoegdheid. Deze communicatie vermeldde
tevens dat voor de eerstvolgende indiening van de programmatie-aanvragen (31
januari 2012) de termijn voor het advies van het consortium en het akkoord van het
lokaal comité uitzonderlijk verschoven wordt naar 17 februari 2012.
Voor de aanvragen van onderwijsbevoegdheid voor opleidingen waarvan
binnenkort de goedkeuring van het opleidingsprofiel te verwachten is, willen wij u
vandaag laten weten voor welke opleidingen een programmatie-aanvraag onder
voorbehoud mogelijk is, onder andere:
Autobuschauffeur (onder voorbehoud van een door alle
ondertekende onderwijsconvenant en de goedkeuring
Regering);
Autocarchauffeur (onder voorbehoud van een door alle
ondertekende onderwijsconvenant en de goedkeuring
Regering);

betrokken partners
door de Vlaamse
betrokken partners
door de Vlaamse

Centra voor Volwassenenonderwijs die onderwijsbevoegdheid willen aanvragen voor
de opleiding Autobus- en/of Autocarchauffeur moeten er rekening mee houden dat zij
ook moeten voldoen aan de afspraken van het onderwijsconvenant dat hiervoor
afgesloten wordt.
We vermelden hierna een uittreksel van het Globaal Convenant Bus & Car dat werd
afgesloten met de GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de
onderwijskoepels, de VDAB en de Minister bevoegd voor Onderwijs. Hierna staan de
voorwaarden vermeld waaraan de centra die deze opleidingen willen programmeren
dienen te voldoen:

Selectiecriteria
Niveau centra
Betrokken centra voor volwassenenonderwijs (CVO) die de genoemde opleidingen
organiseren, moeten steeds aan de volgende criteria voldoen of moeten een groeiplan
voorleggen om binnen de drie jaar aan de criteria te voldoen indien noodzakelijk in
afspraak met de partners van het convenant:
- een oefenterrein, verhard en gelegen op een terrein afgesloten van de openbare weg;
- afgesloten ruimte om de voertuigen te stallen;
- basisuitrusting voor organisatie van terreinoefeningen zoals kegels, hekkens, bakens,
obstakels,…;
- uitrusting om de lessen van de module “onderhoud rollend materiaal” aan te bieden;
- leslokaal met het nodige didactisch materiaal.
Om als centrum opgenomen te worden in het convenant dient het CVO een gunstig
advies te bekomen van de begeleidingscommissie van dit convenant.
Niveau leraren
De rekrutering van leraren van de module Rijtechnieken 2 gebeurt volgens de vigerende
regelgeving van het Vlaams Onderwijs. Binnen dit reglementair kader kunnen de
inrichtende machten bij de rekrutering voorrang geven aan leraren die voldoen aan de
supplementaire selectiecriteria die opgenomen zijn in bijlage 2 van dit globaal convenant:
Bijlage 2: Bijkomende selectiecriteria voor leerkrachten module “Rijtechnieken 2”:
- In het bezit zijn van een geldig rijbewijs D-E en het vakbekwaamheidattest.
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- Relevante Praktische ervaring hebben.
- Theoretische kennis hebben van:
o

Basistechniek van het voertuig.

o

Boorddocumenten voor het nationaal en internationaal vervoer

o

Gebruik van de tachograaf.

- Slagen in een praktische en theoretische proef

Voor verdere vragen in verband met deze opleidingen en/of convenant gelieve Johan
Vandenbranden te contacteren: johan.vandenbranden@ovsg.be.

Met vriendelijke groet
namens de stuurgroep volwassenenonderwijs

Hilde De Meyer
secretaris

Kurt Berteloot
voorzitter
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