Nieuwsflash – 22 oktober 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
activiteiten van de stuurgroep volwassenenonderwijs.
Activiteitenverslag ‘kennis- en expertiseontwikkeling’ 2008-2009
Op 1 oktober 2009 hebben we ons verslag met betrekking tot de activiteiten die
ontplooid werden tijdens het schooljaar 2008-2009 aan de overheid bezorgd. U vindt
dit verslag als bijlage 1.
Actieplan ‘kennis- en expertiseontwikkeling’ 2009-2010
Op 1 oktober 2009 hebben we ons plan met betrekking tot de acties die
vormgegeven zullen worden tijdens het schooljaar 2009-2010 aan de overheid
bezorgd. U vindt dit plan als bijlage 2.
Als addendum bij dit plan vindt u een overzicht van de opleidingsprofielen die tijdens
het schooljaar 2009-2010 zullen ontwikkeld worden voor de basiseducatie en het
secundair volwassenenonderwijs. Graag lichten we u de genese van dit addendum
nog eens toe.
1. Aansluitend op de bevraging via de consortia m.b.t. prioritair te ontwikkelen
opleidingsprofielen (eind maart 2009) door de stuurgroep, werd een
prioriteitenlijst van te ontwikkelen opleidingsprofielen in het schooljaar 20092010 ontwikkeld en aan de overheid bezorgd. Een aantal vragen vanuit de
consortia werd niet weerhouden door de stuurgroep in dit voorstel tot
prioriteitenlijst. U werd hierover geïnformeerd via de Nieuwsflash d.d. 10 juli
2009.
2. De overheid heeft deze prioriteitenlijst aan een opportuniteitstoets onderworpen
en hierover feedback gegeven aan de stuurgroep op 29 september 2009.
3. In opvolging hiervan werd de prioriteitenlijst bijgestuurd: de geplande
ontwikkeling van de meeste opleidingsprofielen werd weerhouden (zie
addendum), een aantal opleidingsprofielen zal (voorlopig) niet worden
ontwikkeld (zie bijlage 3).
U zult merken dat in het advies van de overheid over de weerhouden
opleidingsprofielen er nagenoeg altijd wordt aangegeven dat de ontwikkeling
van het opleidingsprofiel in overleg met de betrokken sector moet gebeuren en
gevalideerd moet worden door deze sector.
4. In het voorjaar van 2010 plannen we terug een bevraging van de centra via de
consortia over de intenties inzake prioritair te ontwikkelen opleidingsprofielen
voor het schooljaar 2010-2011.
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