Nieuwsflash nr. 23 – 28 oktober 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 stuurgroep volwassenenonderwijs.
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Ontwikkeling opleidingsprofielen
In maart 2013 werden de centra via de consortia bevraagd i.v.m. te ontwikkelen
opleidingsprofielen voor het schooljaar 2013-2014. De resultaten van deze bevraging
werden door de consortia bezorgd aan de stuurgroep volwassenenonderwijs. De
projectgroep curriculumontwikkeling heeft de resultaten uit de bevraging verwerkt in
een voorstel van prioriteitenlijst dat werd goedgekeurd door de stuurgroep en per 1
september 2013 aan de overheid voorgelegd. De overheid heeft tegen eind
september een opportuniteitstoets uitgevoerd op de voorgestelde aanvragen.
Hieronder vindt u een overzicht van de voorstellen die door de overheid gunstig
geëvalueerd werden. Voor deze opleidingen zal tijdens het schooljaar 2013-2014 een
voorstel tot opleidingsprofiel, uitbreidingsmodule of geletterdheidsmodule ontwikkeld
worden.
Verder lichten we ook toe waarom bepaalde aanvragen niet weerhouden werden,
ofwel op basis van de beslissing van de stuurgroep ofwel naar aanleiding van de
resultaten van de opportuniteitstoets.
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Definitieve planning te ontwikkelen opleidingsprofielen 2013-2014
Deze planning kan tijdens het schooljaar bijgesteld worden in functie van de verdere
evolutie van de beroepskwalificatiedossiers en erkenning van beroepskwalificaties.
Tijdens het eerste semester van het schooljaar 2013-2014 wordt er bij wijze van
pilootproject een eerste reeks opleidingsprofielen ontwikkeld waarvoor er erkende
beroepskwalificaties beschikbaar zijn. Het betreft de opleidingsprofielen van de
clusters hout en bakkerij. Na afloop van de pilootfase zal de stuurgroep bekijken
welke opleidingsprofielen in de loop van het tweede semester prioritair herwerkt
zullen worden op basis van de erkende beroepskwalificaties.
Basiseducatie
Leergebied

Opleiding

Dekking

NT2 Alfa

NT2 Alfa – R1

NT2 Alfa – R1

Latijns schrift – R1 BE

Latijns schrift – R1 BE

Secundair volwassenenonderwijs
OP = opleidingsprofiel - UM = uitbreidingsmodule - LM = geletterdheidsmodule - ZM = zwevende
module

Studiegebied

Opleiding

Dekking

Alle studiegebieden
met
diplomagerichte
opleidingen

Geletterdheidsmodules

Nieuwe LM

Bouw

Dakafdichter

Herwerking bestaand OP
Dakdichter

Dakdekker

Herwerking bestaande OP’s:
Dakdekker metalen dak
Dakdekker pannen en leien
Polyvalent dakdekker
ZM Restauratie metalen daken

Hout (pilot)

Binnenschrijnwerker
Werkplaatsbinnenschrijnwerker

Herwerking bestaande OP’s:
Binnenschrijnwerker
Plaatser parket
ZM Complexe trappen
ZM CNC-houtbewerking
ZM Optimalisering CNChoutbewerking

Buitenschrijnwerker
Werkplaatsbuitenschrijnwerker

Herwerking bestaande OP’s:
Buitenschrijnwerker
Daktimmerman
ZM Zelfdragend buitenschrijnwerk

Interieurbouwer

Herwerking bestaand OP
Interieurbouwer

Meubelmaker

Herwerking bestaand OP
Meubelmaker

Meubelmaker-interieurelementen
Houtskeletbouwer

Herwerking bestaande ZM
Houtconstructiesystemen

Werkplaatsschrijnwerkerhoutskeletbouw
Decor- en standenbouwer

Nieuwe opleiding

Machinaal houtbewerker

Nieuwe opleiding
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ICT

Koeling en warmte

Korte relevante basisopleidingen
m.b.t. digitale media en
communicatie vanuit
maatschappelijke opdracht en
participatie en waar mogelijk met
een opstap naar
beroepsopleidingen

Herwerking bestaand OP
Informatica: toepassingssoftware

UM Virtualisatie

Nieuwe UM bij de opleiding
Informatica: computer- &
besturingssystemen en netwerken

Chauffagist

Herwerking bestaande OP’s:
Monteur CV
Installateur CV
Technicus CV
Installateur individuele
gasverwarming
Monteur klimatisatie
Aircotechnieker
Koelmonteur
Installateur warmtepompen

Sanitarist

Herwerking bestaande OP’s:
Sanitair installateur
Loodgieter

Mechanicaelektriciteit

UM ITIL

Nieuwe UM bij de opleidingen
Computeroperator en
Netwerktechnicus

Productie- en procesoperator

Nieuwe opleiding

Toerisme

Gids

Herwerking bestaand OP Gids

Voeding/bakkerij
(pilot)

Medewerker bakkerij

Herwerking bestaand OP
Bakkersgast

Bakker

Herwerking bestaande OP’s
Broodbakker, Banketbakker,
Brood en banket, Ambachtelijk
brood- en banketbakker

Banketbakker
Chocoladebewerker

Herwerking bestaande OP’s
Ambachtelijk chocoladebewerker
en Confiseur-chocoladebewerker

IJsbereider

Herwerking bestaande OP’s
Ambachtelijk ijsbereider en
Bereider van consumptie-ijs en
tearoomspecialiteiten

3 van 10

Voeding/slagerij

Suiker- en marsepeinbewerker

Herwerking bestaande zwevende
module Suikerkunst

Medewerker slagerij

Herwerking bestaande OP’s:
Slagersgast
Verkoper in de slagerij

Bereider van vleesproducten
Vleesbereider

Herwerking bestaande OP’s:
Slagerij en vleeswaren
Traiteur-delicatessenslager

Vleesbewerker
Uitsnijder/uitbener

Herwerking bestaand OP
Uitsnijder/uitbener

Slager/distributie

Herwerking bestaande OP’s:

Slager/spekslager

Ambachtelijk slager
Culinair traiteurslager
Slager
Spekslager

1.2

Niet weerhouden aanvragen opleidingsprofielen september 2013
Secundair volwassenenonderwijs
Aanvragen nieuwe opleidingen
Deafhood

Aanvraag werd weerhouden in de prioriteitenlijst van de
stuurgroep maar wordt niet ontwikkeld omwille van een
negatieve opportuniteitstoets.
Motivering

Medewerker in de
dierenverzorging



Er is onvoldoende afbakening met het sociaal-cultureel
volwassenenwerk.



Deze vorming kan opgenomen worden binnen de
opdracht van Fevlado-Diversus.

Aanvraag werd weerhouden in de prioriteitenlijst van de
stuurgroep maar wordt niet ontwikkeld omwille van een
negatieve opportuniteitstoets.
Motivering


De ontwikkeling van beroepskwalificatiedossiers ‘Land- en
tuinbouw’ werd recentelijk opgestart.



Indien bovengenoemde beroepskwalificatie (niet hoger
ingeschaald dan niveau 4) erkend wordt zal de
opportuniteit van dergelijke opleiding in het SVWO
onderzocht worden.
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Thai R1

Aanvraag werd niet weerhouden in de prioriteitenlijst van
de stuurgroep en zal bijgevolg niet ontwikkeld worden.
Motivering


Herhaalde keren negatief opportuniteitsadvies.



Geen nieuwe elementen ter versterking van de aanvraag.

Aanvragen uitbreidingsmodules
Depannage gasbranders
Depannage
stookoliebranders en –
kachels
Inregelen van CVinstallaties en
dimensioneren van CVinstallaties

Aanvragen werden weerhouden in de prioriteitenlijst van
de stuurgroep maar worden niet ontwikkeld omwille van
een negatieve opportuniteitstoets.
Motivering


Uitbreidingsmodules aan de huidige opleidingen
toevoegen is niet aangewezen gezien deze opleidingen
binnen korte termijn dienen herwerkt te worden met de
betreffende erkende beroepskwalificatie (EBK) als
referentiekader.



Wanneer de competenties beoogd met de
uitbreidingsmodules voorkomen in de EBK, dienen deze
opgenomen te worden in het certificaattraject. Dit betekent
dat ze niet in uitbreidingsmodules kunnen aangeboden
worden.



Wanneer er andere competenties worden beoogd dan
deze opgenomen in de EBK, dienen deze competenties
zich te situeren op het niveau secundair onderwijs en zou
er eventueel een uitbreidingsmodule kunnen worden
ontwikkeld.

Aanvragen geletterdheidsmodules
NT2 uitspraaktraining
NT2 schrijfmotoriek
NT2 auditieve training

Aanvraag werd niet weerhouden in de prioriteitenlijst van
de stuurgroep.
Motivering:


Bijkomend overleg tussen de CBE en de CVO is
noodzakelijk.



Tevens dient van overheidswege duidelijkheid te komen
over de te hanteren referentiekaders voor
geletterdheidsmodules NT2.

Aanvragen actualisering opleidingen
Ervaringsdeskundige in de
armoede en sociale
uitsluiting

Aanvraag werd weerhouden in de prioriteitenlijst van de
stuurgroep maar wordt niet ontwikkeld omwille van een
negatieve opportuniteitstoets.
Motivering


Het is aangewezen te wachten met de actualisering van
het OP Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale
uitsluiting tot op het moment dat er een EBK is. Mogelijks
is het aangewezen dit in cluster met andere
beroepsopleidingen te ontwikkelen.
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Basiseducatie
Aanvragen nieuwe opleidingen
Groeitraject

Aanvraag werd weerhouden in de prioriteitenlijst van de
stuurgroep maar wordt niet ontwikkeld omwille van een
negatieve opportuniteitstoets.
Motivering


Het OP ‘Voortraject beroepsopleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting’ dient
geëvalueerd en eventueel geactualiseerd te worden op
het moment dat de EBK van de ‘Ervaringsdeskundige in
de armoede en sociale uitsluiting’ er is en de
beroepsgerichte opleiding wordt hervormd. Mogelijkheden
kunnen dan eventueel bekeken worden voor dergelijk
traject of een integratie van dit traject in het
voorgenoemde kan opgenomen worden i.f.v. verdere
doorstroom in onderwijs.



Indien er specifieke vragen naar de CBE’s komen
beschikken zij over de mogelijkheid om dit in ‘maatwerk’ te
organiseren.



De opleidingen die reeds ontwikkeld werden binnen M.O.
zijn eveneens bedoeld voor deze doelgroep.



Er is onvoldoende afbakening met ‘Welzijn’.

Aanvragen actualisering opleidingen
Voortraject
beroepsopleiding
Ervaringsdeskundige in de
armoede en sociale
uitsluiting
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Aanvraag werd weerhouden in de prioriteitenlijst van de
stuurgroep maar wordt niet ontwikkeld omwille van een
negatieve opportuniteitstoets.
Motivering


De actualisering van dit OP dient te gebeuren in relatie tot
de herwerking van de beroepsopleiding
Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting
binnen het SVWO.



Het is aangewezen te wachten met de actualisering van
het OP Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale
uitsluiting tot op het moment dat er een EBK is.

Opleidingsprofielen ingediend per 15 september 2013
Volgende opleidingsprofielen werden bij de overheid ingediend op 15 september
2013 en doorstonden met goed gevolg de toets ‘vormelijke criteria’. Al deze
voorstellen kregen ondertussen ook een gunstig advies van de Vlor, met uitzondering
van de geletterdheidsmodules NT2 R3, die door de overheid niet voor advies aan de
Vlor werden voorgelegd.
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Secundair volwassenenonderwijs
Studiegebied

Opleiding

Mechanica-elektriciteit

Residentieel elektrotechnisch installateur*

NT2

NT2-Richtgraad 1 (geletterdheidsmodules)
NT2-Richtgraad 2 (geletterdheidsmodules)
NT2-Richtgraad 3 (geletterdheidsmodules)

Personenzorg

Tandartsassistent*
Jeugd- en gehandicaptenzorg (UM)
Interculturele medewerker (UM)
Verzorgende (UM)
Zorgkundige (UM)

Voor de opleidingen die in bovenstaande tabel aangeduid zijn met een (*), werd er
voorgesteld om die in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming op
te nemen in de lijst van de diplomagerichte opleidingen.
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Definitieve planning te ontwikkelen leerplannen 2013-2014
Basiseducatie
Leergebied

Opleiding

Opmerkingen

Nederlands

NT1 – Maatschappelijk functioneren

nieuw OP  eerste LP

NT1 – Maatschappelijk participeren

nieuw OP  eerste LP

NT1 – Doorstroom

nieuw OP  eerste LP

Secundair volwassenenonderwijs
Studiegebied

Opleiding

Opmerkingen

Bijzondere
educatieve noden

Autocarchauffeur/Autobuschauffeur

toevoeging UM

Bouw

Werfbediener

toevoeging UM

Metselaar

toevoeging UM

Kruiswerker

nieuw OP  eerste LP

Briljanteerder

nieuw OP  eerste LP

Diamantsnijder

nieuw OP  eerste LP

Diamantbewerking
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Studiegebied

Opleiding

Opmerkingen

Diamantbewerker

nieuw OP  eerste LP

Contactcentermedewerker

nieuw OP  eerste LP

Magazijnmedewerker

nieuw OP  eerste LP

Huishoudelijk
onderwijs

Huishoudhulp

nieuw OP  eerste LP

Juwelen

Zilversmid

nieuw OP  eerste LP

Land- en tuinbouw

Boomverzorger

nieuw OP  eerste LP

Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting
buitenruimte, parken en tuinen

nieuw OP  eerste LP

Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC

nieuw OP  eerste LP

Uitvoerend CAD-tekenaar piping

nieuw OP  eerste LP

Machineregelaar extrusie

nieuw OP  eerste LP

Machineregelaar thermisch vormen

nieuw OP  eerste LP

Assistent podiumtechnicus

nieuw OP  eerste LP

Podiumtechnicus

nieuw OP  eerste LP

NT2 richtgraad 1

nieuw OP  eerste LP

NT2 richtgraad 2

nieuw OP  eerste LP

NT2 richtgraad 3

nieuw OP  eerste LP

NT2 richtgraad 4

nieuw OP  eerste LP

Jeugd- en gehandicaptenzorg

toevoeging UM

Begeleider-animator voor bejaarden

toevoeging UM

Interculturele medewerker

toevoeging UM

Begeleider in kinderopvang

toevoeging UM

Begeleid(st)er buitenschoolse
kinderopvang

toevoeging UM

Logistiek assistent

toevoeging UM

Verzorgende

toevoeging UM

Zorgkundige

toevoeging UM

Fins R1 Breakthrough A-B

nieuw OP  eerste LP

Handel

Mechanicaelektriciteit

NT2

Personenzorg

Talen R 1 en 2
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Studiegebied

Toerisme

3

Opleiding

Opmerkingen

Fins R1 Waystage 1 A-B

nieuw OP  eerste LP

Fins R1 Waystage 2 A-B

nieuw OP  eerste LP

Medewerker reisbureau/touroperator

nieuw OP  eerste LP

EVC: vrijstellingsproeven Aanvullende algemene vorming
In het kader van een uniform toelatings- en vrijstellingenbeleid met aandacht voor
EVC en EVK werkte een netoverschrijdende werkgroep vorig schooljaar
concordantietabellen uit tussen de oude opleidingen (AV BSO3 en AV TSO3) en de
nieuwe opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) in het studiegebied
Algemene vorming.
Aansluitend werd begin 2013 gestart met de ontwikkeling van centrumoverstijgende
vrijstellingsproeven voor Nederlands, ICT, Frans, Engels, Wiskunde en
Wetenschappen, zowel voor basis-, minimum- als verbredingsmodules. De lesgevers
die deel uitmaken van de ontwikkelcommissies kregen in april een vorming rond
kwaliteitsprincipes voor evaluatieopdrachten. Vanuit de expertise opgedaan door de
stuurgroep volwassenenonderwijs bij de ontwikkeling van de taalexamens voor
onderwijspersoneel werden kijkwijzers ter beschikking gesteld van de ontwikkelaars
talen om het bestaand materiaal te screenen.
Voor de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo coördineert Chris du Pont
(GO!) in samenwerking met de federatie TKO de netoverschrijdende werkgroep
waaraan alle centra met onderwijsbevoegdheid voor AAV deelnemen. De
voorbereiding van de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep en de opvolging
van de ontwikkelcommissies gebeurt door een stuurgroep.
Voor de digitalisering van deze proeven kon de werkgroep rekenen op de steun van
het consortium vol-Ant.
De eerste gedigitaliseerde proeven worden in de loop van december 2013 getest en
zullen tegen januari 2014 klaar zijn voor gebruik.
Voor vragen en informatie over deze gemeenschappelijke vrijstellingsproeven kunt u
contact opnemen met Chris du Pont, chris.du.pont@g-o.be.
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Onderwijs aan gedetineerden: studiedag Klasbak
Het volwassenenonderwijs is reeds meerdere jaren actief in de gevangenissen in
Vlaanderen en Brussel. Er worden cursussen aangeboden voor gedetineerden, van
enkele modules NT2 of talen tot volledige beroepsopleidingen.
Om de partners die zich inzetten voor het onderwijs in de gevangenissen te
ondersteunen, richtte de stuurgroep volwassenenonderwijs in 2012 Klasbak op.
Klasbak is een netwerk voor organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs aan
gedetineerden in Vlaanderen en Brussel. De stuurgroep volwassenenonderwijs werkt
voor de uitbouw van Klasbak nauw samen met de consortia volwassenenonderwijs
en andere (onderwijs)partners.
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Op 14 november 2013 organiseert Klasbak de studiedag GLUREN OVER DE
MUREN. Deze studiedag vindt plaats in Brussel en richt zich op medewerkers die
betrokken zijn bij het onderwijs aan gedetineerden.
De studiedag geeft je een ruim beeld van het onderwijs aan gedetineerden in
Vlaanderen en Europa. Twee internationale keynote sprekers zorgen voor een
boeiende kijk op wat er zich afspeelt buiten de landsgrenzen. Maar je kan ook
uitwisselen met collega's in andere gevangenissen, of je kan meer te weten komen
over onderwijs in de Vlaamse jeugdinstellingen of in het Franstalige landsgedeelte.
Meer informatie en inschrijvingen op de website van Klasbak.
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Geletterdheid
De stuurgroep volwassenenonderwijs werkt momenteel mee aan:
 het project Leerkansen: binnen verschillende organisaties die werken met
mensen in armoede onderzoekt de stuurgroep welke informele leerkansen zich
voordoen in de dagelijkse werking van die organisaties en hoe die leerkansen
kunnen versterkt worden. Dit project loopt in samenwerking met het Netwerk
tegen armoede en Welzijnsschakels.
 de Toolbox geletterdheid: de stuurgroep ontwikkelt i.s.m. Vocvo een online
toolbox die de nodige informatie en tools ter beschikking zal stellen om in
bedrijven en in opleidingen geletterdheidsnoden te detecteren en gepast te
ondersteunen.
Daarnaast werkt de stuurgroep aan een visietekst over werken aan geletterdheid in
het secundair volwassenenonderwijs.

Met vriendelijke groet
namens de stuurgroep volwassenenonderwijs

Monique De Ridder
secretaris

Hilde De Meyer
voorzitter
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