Nieuwsflash nr. 21 – 16 februari 2013
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 decretale stuurgroep volwassenenonderwijs.
1.

Ingediende opleidingsprofielen op 15 januari 2013
Volgende opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs werden bij de
overheid ingediend op 15 januari 2013.
Studiegebied

Opleiding

Aard van de indiening/
Dekking bestaande opleidingen

Handel

Geletterdheidsmodules (1 OP met 6 Lmodules gekoppeld aan alle
diplomagerichte opleidingen binnen het
studiegebied)

Toevoeging geletterdheidsmodules
aan de diplomagerichte
opleidingen

Land- en
tuinbouw

Uitvoerend CAD-tekenaar parken en
tuinen*

Nieuw OP ter vervanging van de
modules ‘Tuinontwerp’ van het
voorlopig modulair
structuurschema Tuinbouw BSO3

Mechanicaelektriciteit

Assistent podiumtechnicus

Herwerking van het OP Assistent
podiumtechnicus

Podiumtechnicus*

Toevoeging uitbreidingsmodules +
herwerking van het OP
Podiumtechnicus

NT2 richtgraad 1

Herwerking opleidingsprofielen in
het kader van opdracht
flexibilisering studiegebied NT2

NT2

NT2 richtgraad 2
NT2 richtgraad 3
NT2 richtgraad 4

Opmerking: voor deze
opleidingsprofielen wordt er tegen
15 maart 2013 nog onderzocht
welke geletterdheidsmodules er

kunnen ontwikkeld worden.
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.
2.

Ingediende opleidingsprofielen 15 september 2012
Volgende
voorstellen
van
opleidingsprofielen
voor
het
secundair
volwassenenonderwijs werden op 15 september 2012 ingediend bij de overheid.
Hieronder geven we het antwoord van de minister m.b.t. de principiële goedkeuring
van deze opleidingsprofielen.

Studiegebied

Opleiding

Beslissing minister

Bouw

Isoleerder ruwbouw-dak

In beraad in afwachting van de
ontwikkeling van
beroepskwalificatiedossiers Bouw

Werfbediener (toevoeging
uitbreidingsmodule)

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen

Contactcentermedewerker

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; diplomagerichtheid
niet weerhouden

Magazijnmedewerker

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen

Huishoudhulp

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen

Koken

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen

Decoratief in de woning

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen

Toerisme

Medewerker
reisbureau/touroperator*

Goedgekeurd mits technische
aanpassingen; de
diplomagerichtheid werd eveneens
weerhouden.

Personenzorg
(toevoeging
uitbreidingsmodules)

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Bepaalde uitbreidingsmodules
goedgekeurd mits technische
aanpassingen; bepaalde
uitbreidingsmodules niet
goedgekeurd

Handel

Huishoudelijk
onderwijs

Begeleider-animator voor
bejaarden
Interculturele medewerker
Begeleider in de kinderopvang
Begeleid(st)er buitenschoolse

2 van 6

kinderopvang
Verzorgende
Zorgkundige
Logistiek assistent
3.

Ingediende leerplannen 31 januari 2013
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.

Secundair volwassenenonderwijs
Studiegebied

Opleiding/leerplan

Algemene vorming

Aanvullende algemene vorming

Bibliotheek-, archief en
documentatiekunde

Behoudsmedewerker erfgoed
Uitbreidingsmodules Bibliotheek-, archief en
documentatiekunde

Bijzondere educatieve
noden

Autocarchauffeur

Bouw

Polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen (herwerking
voorlopig goedgekeurd leerplan)

Autobuschauffeur

Assistent calculator bouw
Uitvoerend CAD-tekenaar bouw
Uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken
Chemie

Farmaceutisch technisch assistent (herwerking voorlopig
goedgekeurd leerplan)

Decoratieve technieken

Reclame- en decoratieschilder (herwerking voorlopig
goedgekeurd leerplan)

Handel

Meertalig polyvalent bediende
Transport- en logistiek medewerker

Hout

Uitbreidingsmodules meubelrestauratie
Vakman houtsnijwerk

Juwelen

Goudsmid
Edelsteenzetter
Juweelhersteller

Mechanica-elektriciteit

Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies
Uitvoerend CAD-tekenaar elektriciteit

Personenzorg

Uitbreidingsmodules Begeleidend werken met assistentie van
dieren
Begeleider-animator voor Bejaarden
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Talen richtgraad 1 en 2

Hongaars R1 Breakthrough A-B
Hongaars R1 Waystage 1 A-B
Hongaars R1 Waystage 2 A-B

Toerisme

Host/hostess op een toeristische bestemming
Toeristisch receptionist

Basiseducatie
Leergebied

Opleiding/leerplan

ICT

ICT

Maatschappijoriëntatie

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

4.

Vraag om uitstel van indiening leerplannen
De stuurgroep vraagt uitstel van indiening tot 31 mei 2013 voor volgende leerplannen
voor het secundair volwassenenonderwijs.

Secundair volwassenenonderwijs
Studiegebied

Opleiding/leerplan

Bijzondere educatieve
noden

Uitbreidingsmodule autocar- en autobuschauffeur

Chemie

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

Diamantbewerking

Diamantsnijder
Kruiswerker
Briljanteerder
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Diamantbewerker
Handel

Polyvalent verkoper

Juwelen

Zilversmid

Land- en tuinbouw

Hovenier aanleg parken en tuinen
Hovenier onderhoud parken en tuinen
Tuinbouwarbeider
Boomverzorger

Lichaamsverzorging

Allround grimeur-visagist
Nagelstylist
Uitbreidingsmodules bij de opleidingen Masseur en
Voetverzorger

Maritieme opleidingen

Maritieme opleiding Dek
Maritieme opleiding Motoren

Mechanica-elektriciteit

Plaatser fotovoltaïsche systemen
Installateur fotovoltaïsche systemen
Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen
Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC
Uitvoerend CAD-tekenaar piping
Productiemedewerker kunststoftechnieken
Machineregelaar extrusie
Machineregelaar spuitgieten
Machineregelaar thermisch vormen

Textiel

5.

Handwever

Verduidelijking concept geletterdheidsmodules (L-modules) en open modules
Het decreet volwassenenonderwijs (2007, zoals gewijzigd) voorziet de mogelijkheid in
de basiseducatie en in het secundair volwassenenonderwijs om geletterdheidsmodules te ontwikkelen die aansluiten bij opleidingsprofielen. Voor het leergebied
Wiskunde is bovendien de mogelijkheid ingeschreven open modules te ontwikkelen
in functie van maatwerk.
De eindtermen (ET) of de basiscompetenties (BC) van de geletterdheidsmodules
voor de leergebieden Wiskunde en NT1 worden geselecteerd uit de matrix met
ET/BC van het betrokken leergebied. Voor de geletterdheidsmodules van de andere
leergebieden en van de studiegebieden secundair volwassenenonderwijs moeten van
de overheid tot nu toe de ET of BC geselecteerd worden uit de matrix Nederlands en
leren leren: Matrix en Uitgangspunten.
De stuurgroep VO hoopt de overheid ervan te kunnen overtuigen dat die matrix als
referentiekader te beperkt is om tegemoet te komen aan twee essentiële zaken,
met name een brede invulling van geletterdheid – zoals bepaald in het Strategisch
Plan geletterdheid 2012-2016 van de Vlaamse regering – en het feit dat ook cursisten
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die niet gaan voor een diploma-opleiding via geletterdheidsmodules moeten bediend
kunnen worden voor maatwerkvragen.
Onderwijsdecreet XXII, bekrachtigd eind december 2012, verruimt de
mogelijkheden voor het aanbod in open modules. Ook voor het leergebied
Nederlands (NT1) kunnen de CBE’s selecties van ET maken voor de creatie van
open modules. In het secundair volwassenenonderwijs en in andere leergebieden
van de basiseducatie kunnen geletterdheidsmodules na bekrachtiging ook
aangeboden worden als open module. Bovendien kunnen centra uit de ET of BC van
die geletterdheidsmodules bijkomende open modules inrichten.
De voorwaarden waaraan die open modules moeten voldoen, worden beschreven in
de omzendbrief: De ontwikkeling van opleidingsprofielen en de onderwijsbevoegdheid
van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie, punt
3.1.4. Deze omzendbrief wordt nog aangepast aan de bepalingen van ODXXII.
6.

Ontdek op 27 maart 2013 Mediawijs, het Kenniscentrum Mediawijsheid
In januari 2013 ging ‘Mediawijs’, het Kenniscentrum Mediawijsheid, van start. Het
Kenniscentrum wil mediawijsheid in alle lagen van de bevolking bevorderen zodat
mensen, zowel jong als oud, kritischer en bewuster leren omgaan met een
gemediatiseerde samenleving. Drie inhoudelijke pijlers staan daarbij centraal:
1.

competenties stimuleren en verhogen,

2.

een e-inclusieve samenleving creëren en

3.

een veilige en verantwoorde mediaomgeving creëren.

Het Kenniscentrum Mediawijsheid is een netwerkorganisatie waarin 12 partners zich
voor de komende twee jaar verenigen. De netwerkpartners zullen, binnen het
mediawijsheidsveld en vanuit hun specifieke rol binnen het Kenniscentrum,
allerhande initiatieven op gebied van vorming, kennisopbouw, communicatie en
projectwerking op gang brengen en ondersteunen. De partners zijn iMinds-Digital
Society, iMinds-ICRI KU Leuven, Cemeso Vrije Universiteit Brussel, MIOS Universiteit
Antwerpen, LINC vzw, JAVI-Jeugdwerknet, MAKS, REC Radiocentrum, Thomas
More, Katholieke Hogeschool Limburg, Provinciale Hogeschool Limburg en de
stuurgroep VO.
De medewerkers van het kersverse Kenniscentrum Mediawijsheid nodigen u van
harte uit op woensdag 27 maart 2013 voor een eerste kennismaking met Mediawijs!
Meer informatie vindt u binnenkort op onze website (www.stuurgroepvo.be).

Met vriendelijke groet
namens de stuurgroep volwassenenonderwijs

Luc Bogaerts
secretaris

Hilde De Meyer
voorzitter
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