Nieuwsflash nr. 17 – maart 2012
Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Geachte collega
In het kader van de decretale opdrachten van de stuurgroep volwassenenonderwijs inzake
kennis- en expertiseontwikkeling, zal de stuurgroep ook dit jaar de centra/consortia bevragen
over prioritair te ontwikkelen opleidingsprofielen (OP’s) voor het volwassenenonderwijs.
Net zoals de voorbije jaren wil de stuurgroep volwassenenonderwijs via de consortia
informatie verzamelen om tegen 1 september 2012 aan de overheid een prioriteitenplan voor
te leggen met tijdens het schooljaar 2012-1013 te ontwikkelen OP’s.
Bij wijze van inleiding geven we eerst een algemene stand van zaken mee rond de
ontwikkeling van de opleidingsprofielen door de stuurgroep.
Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs bepaalt dat alle
opleidingen
in
het
volwassenenonderwijs
(basiseducatie
en
secundair
volwassenenonderwijs) gebaseerd moeten zijn op een door de Vlaamse Regering
goedgekeurd OP.
De bestaande voorlopig modulaire en lineaire opleidingen in het volwassenenonderwijs
moeten tegen uiterlijk 1 september 2012 afgebouwd worden. Het ontwikkelwerk van de
voorbije schooljaren stond dan ook grotendeels in het teken van het uitwerken van
voorstellen van OP’s om deze bestaande opleidingen te dekken. Deze operatie is nu
afgerond. Vanaf nu richt het ontwikkelwerk zich volledig op het uitwerken van voorstellen van
opleidingsprofielen voor nieuwe (nog niet bestaande) opleidingen binnen het
volwassenenonderwijs. Daarnaast staat de stuurgroep ook in voor het herwerken van
bestaande goedgekeurde opleidingsprofielen die na evaluatie door de inspectie en op basis
van de evaluatierapporten aanpassingen behoeven.

Duiding bij de bevraging 2012
In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal de bevraging dit keer niet web-based gebeuren.
De bevraging verloopt dit jaar daarom volledig via e-mail.
De bevraging omvat vier grote luiken.
 Luik 1: ontwikkeling van nieuwe OP’s
Hier peilen we naar de ontwikkeling van OP’s voor nieuwe, niet bestaande
opleidingen binnen het volwassenenonderwijs. Belangrijk: raadpleeg de link naar het
informatief gedeelte (zie modelfiches bevraging) om te zien welke goedgekeurde
OP’s er reeds bestaan en welke nieuwe OP’s in het verleden werden aangevraagd
maar omwille van een negatieve opportuniteitstoets niet werden weerhouden.
Gelieve bij elke aanvraag een duidelijke en volledige motivering te voorzien bij de
verschillende criteria. Indien een centrum van uw consortium een OP wil aanvragen
waarvan de opportuniteit in het verleden negatief beoordeeld werd, is het
noodzakelijk duidelijke argumenten aan te reiken om de negatieve opportuniteitstoets
om te buigen.
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 Luik 2: ontwikkeling van uitbreidingsmodules
Dit luik is nieuw. Het decreet volwassenenonderwijs maakt het sedert 1 september
2011 mogelijk om uitbreidingsmodules te ontwikkelen. Een uitbreidingsmodule is een
module die inspeelt op een vraag naar een specifieke uitbreiding van competenties
van een bepaalde beroepsopleiding. Een uitbreidingsmodule dient in sequentieel
verband te staan met de aansluitende beroepsopleiding. Voorstellen voor
uitbreidingsmodules zijn aan dezelfde opportuniteitstoets onderworpen als voorstellen
voor nieuwe OP’s. Gelieve daarom ook bij elke aanvraag voor uitbreidingsmodules
een duidelijke en volledige motivering te voorzien bij de verschillende criteria.
 Luik 3: ontwikkeling van geletterdheidsmodules
Ook dit luik is nieuw. Het decreet volwassenenonderwijs maakt het sedert 1
september 2011 mogelijk om geletterdheidsmodules te ontwikkelen. Een
geletterdheidsmodule is een module die inspeelt op een specifieke vraag naar
geletterdheidscompetenties in functie van een beroepssituatie of een inhoudelijk
aansluitende opleiding. Voorstellen voor geletterdheidsmodules zijn aan dezelfde
opportuniteitstoets onderworpen als voorstellen voor nieuwe OP’s. Gelieve daarom
ook bij elke aanvraag voor geletterdheidsmodules een duidelijke en volledige
motivering te voorzien bij de verschillende criteria.
 Luik 4: bevraging rond mogelijke knelpunten in te evalueren goedgekeurde OP’s
Dit gedeelte van de bevraging richt zich niet op de ontwikkeling van nieuwe OP’s
maar op de evaluatie van bestaande goedgekeurde OP’s. Goedgekeurde OP’s
kunnen ten vroegste 3 jaar na implementatie geëvalueerd worden. Jaarlijks stelt de
overheid een lijst op met te evalueren OP’s. De stuurgroep volwassenenonderwijs
heeft de opdracht om op basis van deze lijst de centra te bevragen inzake mogelijke
knelpunten die kunnen wijzen op een nood aan herwerking. De stuurgroep zal via
deze bevraging de knelpunten systematisch inventariseren en overmaken aan de
overheid. Op basis van o.a. deze knelpunten kan de overheid beslissen om tot een
grondigere evaluatie van een OP over te gaan.
Timing bevraging 2012
Aanvragen kunnen ingestuurd worden tot en met 30 april 2012. De stuurgroep zal
vervolgens de gegevens uit de bevraging verwerken in een prioriteitenplan met te
ontwikkelen opleidingsprofielen voor het schooljaar 2012-2013. Dit prioriteitenplan zal per 1
september 2012 aan de overheid voorgelegd worden voor de opportuniteitstoets. Na de
opportuniteitstoets bevestigt de stuurgroep volwassenenonderwijs aan de overheid het
definitieve prioriteitenplan 2012-2013 tegen 1 oktober 2012.
Praktisch?
Elke aanvraag dient door het (de) aanvragend(e) centrum (centra) te worden voorgelegd aan
de Raad van Bestuur van het bevoegde consortium en door de Algemeen Bestuurder via
mail te worden bezorgd aan bevragingprioriteitenplan2012@gmail.com . Alle aanvragen
dienen gebruik te maken van de modelfiches en vergezeld te zijn van de nodige
referentiekaders en/of andere stukken ter motivering van de aanvraag. Aanvragen die niet
conform deze procedure worden ingediend, zullen niet weerhouden worden.
Contactgegevens bij technische ondersteuning:
Frederik Vanroelen (frederik.vanroelen@g-o.be)
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Contactgegevens bij inhoudelijke ondersteuning:
Frederik Vanroelen (frederik.vanroelen@g-o.be)
Monique De RIdder (monique.deridder@vsko.be )
Luc Bogaerts (luc.bogaerts@vocvo.be )
Wij hopen dat deze korte uitleg een nuttig hulpmiddel kan zijn bij het invullen van de
bevraging en bedanken u bij voorbaat voor uw respons en constructieve medewerking.
N.B. Deze mail is ter informatie ook verstuurd naar alle centrumdirecties.

Met vriendelijke groet
namens de stuurgroep volwassenenonderwijs

Hilde De Meyer
secretaris

Kurt Berteloot
voorzitter
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