Nieuwsflash – 1 april 2009
Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Geachte mevrouw de afgevaardigd bestuurder
Geachte heer afgevaardigd bestuurder
Via deze nieuwsflash informeren we u graag over de laatste stand van zaken i.v.m. de
ontwikkeling van opleidingsprofielen voor het HBO.
Opleidingsprofielen HBO
1. Woensdag 25 maart jl. vond een overleg plaats tussen de overheid (kabinet en
administratie) en een afvaardiging van de decretale stuurgroep VO over
opleidingsprofielen in het HBO.
Er werd door de overheid uitdrukkelijk gesteld dat voor alle opleidingsprofielen
HBO die dienen ontwikkeld te worden (zowel in het kader van de omvorming
van bestaande lineaire en voorlopig modulaire HBO-opleidingen als in het kader
van de start van een nieuwe HBO-opleiding) erkende onderwijskwalificaties de
basis moeten zijn. Dit veronderstelt dat er voor al deze opleidingen
beroepscompetentieprofielen van de SERV voorhanden moeten zijn, die
bovendien werden ingeschaald en gekoppeld aan erkende beroepskwalificaties.
2. De onderwijsverstrekkers maken zich hierover ernstig zorgen en dit om
verschillende redenen.
− De timing is zeer krap, om niet te zeggen onrealistisch. Tegen 2012 moeten
alle omvormingsdossiers ingediend zijn, maar voor heel wat HBO-opleidingen
zijn er momenteel nog geen beroepscompetentieprofielen van de SERV
beschikbaar (het Agentschap zou op 1 september 2009 operationeel moeten
zijn en met de inschaling van beroepscompetentieprofielen kunnen beginnen,
als die tenminste voorhanden zijn).
− Voor een aantal bestaande HBO-opleidingen blijkt het ook niet zo evident te
zijn om een beroepscompetentieprofiel aan te leveren dat op niveau 5 zou
kunnen worden ingeschaald (bijv. Orthopedagogie, Assistent in psychologie
…).
− Als er tegen 1 januari 2011 geen erkende beroepskwalificatie voorhanden zijn,
legt de Vlaamse regering de competenties voor die opleidingen vast. De
Vlaamse regering bepaalt de referentiekaders die hiervoor gebruikt worden en
de wijze waarop deze competenties bij het uitwerken van
onderwijskwalificaties gehanteerd worden zolang er geen beroepskwalificaties
erkend zijn. De onderwijsverstrekkers willen vóór januari 2011 zicht hebben op
de ontbrekende beroepskwalificaties en ook betrokken worden bij het bepalen
van een alternatief referentiekader.
De hoofden van de netten zullen de minister via een gezamenlijk schrijven nog
voor de paasvakantie informeren over hun bezorgdheid.
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Ontwikkeling van beroepscompetentieprofielen
We dienen gezamenlijk alles in het werk te stellen om de beroepssectoren en de
SERV te mobiliseren tot het ontwikkelen van beroepscomptentieprofielen. De centra
dienen er bij de sectoren steeds op aan te dringen om via de SERV te werken.
Vanuit de decretale stuurgroep zal ook rechtstreeks met de SERV contact worden
opgenomen met het oog op het maken van afspraken i.v.m. prioritaire
beroepscompetentieprofielen.
Inrichten van lineaire HBO-opleidingen
1. Bestaande HBO-opleidingen kunnen een laatste keer lineair worden ingericht
per 1 september 2011, maar er wordt geen mogelijkheid tot afbouw voorzien. Dit
betekent dat er vanaf 1 september 2012 moet overgeschakeld worden naar een
modulaire organisatie en dat er met een vrijstellingbeleid zal moeten worden
gewerkt ten aanzien van de cursisten die een eerste jaar lineair achter de rug
hebben.
2. Een volledige cyclus van driejarige lineaire HBO-opleidingen kan een laatste
keer worden opgestart op 1 september 2009.
3. Een volledige cyclus van tweejarige lineaire HBO-opleidingen kan een laatste
keer worden opgestart op 1 september 2010.
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