Nieuwsflash – 11 januari 2010
Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs
Geachte mevrouw de afgevaardigd bestuurder
Geachte heer afgevaardigd bestuurder
Vooreerst willen wij u vanuit de stuurgroep volwassenenonderwijs onze allerbeste wensen
overmaken voor 2010. Wij hopen dat het programmadecreet geen besparing betekent op
positieve en inspirerende momenten voor de samenwerking binnen het
volwassenenonderwijs.
Onze traditie verder zettend, willen wij u ook via deze Nieuwsflash graag informeren over de
laatste stand van zaken i.v.m. de activiteiten van de stuurgroep volwassenenonderwijs.
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Verlengde trajecten voor Frans en Engels (secundair volwassenenonderwijs)
Mogen wij u herinneren aan onze oproep in de Nieuwsflash van 8 december 2009
naar input voor een standpunt met betrekking tot de wijze waarop verlengde
trajecten Frans en Engels RG1 in het volwassenenonderwijs best vorm krijgen?
We willen graag een concreet zicht krijgen op de volgende vragen:
• Hoeveel centra zijn vragende partij voor verlengde trajecten Frans en Engels?
• Hoeveel cursisten volgen in de basiseducatie Opstap Frans/Engels?
− Volgen zij dan de Opstap Frans/Engels van 60 dan wel van 120 lestijden?
• Hoeveel cursisten uit de Opstap Frans/Engels stromen door naar niveau A1 in
een CVO?
− Volgden zij dan de Opstap Frans/Engels van 60 dan wel van 120 lestijden?
− Wat is het slaagpercentage van deze cursisten in A1?
• Welke finaliteit m.b.t. Frans of Engels streven deze cursisten na (doel, motivatie
…)?
Graag deze data aanleveren tegen 15 januari 2010 (kurt.berteloot@vsko.be) per
consortium, afzonderlijk per taal en voor de periode vanaf 1 september 2007 (start
implementatie opleidingen Opstap in de basiseducatie). Voor het schooljaar 20092010 kunnen uiteraard nog geen uitval- en slaagcijfers worden aangeleverd.
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Studiegebied Talen RG3 en RG4: toegang tot RG4
Via OD XVII werden de instapvoorwaarden voor toegang tot RG4 aangepast in die
zin dat een volledige afwerking van RG3 niet langer noodzakelijk was.
Naar aanleiding van het Rapport ‘Evaluatie opleidingsprofielen talen’ van de
onderwijsinspectie (mei 2008) rijst opnieuw de vraag of het niet wenselijk is om de
toegang tot RG4 te beperken tot wie RG3 volledig heeft afgewerkt. De motivatie
hiervoor is: het vermijden van risico’s voor de kwaliteit van deze talenopleidingen.
Vooraleer de overheid opnieuw tot een aanpassing van het decreet wil overgaan, wil
zij zeker zijn dat hiervoor een voldoende groot draagvlak bij de centra bestaat.
Vanuit de stuurgroep willen wij aftoetsen of er in de consortia een vraag leeft om de
instapvoorwaarden voor toegang tot RG4 opnieuw aan te passen. Gelieve uw
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standpunt te bezorgen tegen 18 januari eerstkomend (ann.de.herdt@pov.be) per
consortium.
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Opleidingsprofielen HBO5
De overheid houdt op dit ogenblik nog steeds de timing aan van 1 januari 2011 voor
het afspreken van alternatieve referentiekaders indien de beroepscompetentieprofielen voor de bestaande HBO5-opleidingen ontbreken of niet tijdig klaar zijn.
We gaan er echter van uit dat in januari 2011 de beroepscompetentieprofielen als
referentiekader voor de bestaande HBO5-opleidingen niet beschikbaar zullen zijn en
menen dat het dan te laat is om – na het vastleggen van alternatieve
referentiekaders – nog ontwikkelwerk voor opleidingsprofielen HBO5 te starten.
Vandaar dat wij op 20 januari aanstaande opnieuw gaan pleiten bij de overheid om
nu al alternatieve referentiekaders af te spreken zodat de werkzaamheden met
betrekking tot de omvormingsdossiers HBO5 netoverschrijdend opgestart kunnen
worden door de stuurgroep. Het is de bedoeling om dit ontwikkelwerk half februari
2010 terug op te starten.
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Werkgroep SLO
Vanuit de stuurgroep volwassenenonderwijs werd aan de centra het mandaat
gevraagd om hen op bestuurlijk niveau te vertegenwoordigen wat de materie van de
specifieke lerarenopleiding betreft.
Na consultatie van alle betrokkenen kunnen wij overgaan tot de oprichting van een
netoverschrijdende werkgroep SLO in schoot van de stuurgroep.
Naar analogie willen wij op korte termijn ook voor HBO5 een dergelijke werkgroep in
het leven roepen met als taak de ondersteuning van de stuurgroep bij de
vertegenwoordiging van de centra.
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