Nieuwsflash – 2 februari 2010
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.

1

Stand van zaken ontwikkeling opleidingsprofiel Aanvullende Algemene
Vorming (AAV)
De indiening van het voorstel van opleidingsprofiel voor AAV werd op vraag van de
stuurgroep VO uitgesteld tot 15 september 2010: de formulering van de
basiscompetenties zit in een finale fase, de verkaveling ervan over modules in een
leertraject zal de komende maanden plaatsvinden.
Het Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming zal verder het
voorzitterschap opnemen bij de ontwikkeling van dit opleidingsprofiel.
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Opleidingsprofielen Integrale veiligheid en Veiligheidsberoepen
In het prioriteitenplan 2009-2010 van te ontwikkelen opleidingsprofielen had de
stuurgroep de ontwikkeling van opleidingsprofielen voor Integrale veiligheid en
Veiligheidsberoepen voorzien. De overheid had bij de opportuniteitstoets immers
aangegeven dat het opportuun was om deze opleidingsprofielen te ontwikkelen op
voorwaarde dat er een politiek engagement (protocol) aan voorafging.
De stuurgroep heeft in oktober 2009 aan de minister gevraagd om de nodige
stappen terzake bij de bevoegde federale minister te zetten. De minister liet begin
januari 2010 weten dat zijn administratie de vraag verder zou onderzoeken en een
stappenplan zou uitwerken.
Tijdens het overleg tussen de stuurgroep en de overheid van 20 januari jl. heeft de
overheid echter meegedeeld dat ze deze opleidingen niet haalbaar acht binnen het
volwassenenonderwijs, o.m. omwille van de Europese dienstenrichtlijn en omdat
men de ontwikkeling in het voltijds secundair onderwijs wil afwachten.
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Ingediende voorstellen van opleidingsprofielen op 15 januari 2010
Op 15 januari jl. heeft de stuurgroep volgende voorstellen van opleidingsprofielen bij
de overheid ingediend:
• Basiseducatie:
− ICT
− zwevende modules ICT
• Secundair volwassenenonderwijs:
− studiegebied Auto: Hulpmecanicien onderhoud en herstelling motorfietsen,
Mecanicien onderhoud en herstelling motorfietsen
− studiegebied Muziekinstrumentenbouw: Klavierinstrumentenbouwer,
Strijkinstrumentenbouwer, Tokkelinstrumentenbouwer
− studiegebied Smeden: Hoefsmid, Siersmid
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Beslissing over voorstellen van opleidingsprofielen Natuursteenbewerker en
Vliegtuigtechnicus Avionica en Elektriciteit ingediend op 15 september 2009
Beide voorstellen van opleidingsprofielen worden goedgekeurd mits een aantal
technische correcties en (inhoudelijke) aanpassingen worden aangebracht.
De betrokken centra zullen hierover worden gecontacteerd.

5

Verlengde trajecten voor Frans en Engels (secundair volwassenenonderwijs)
In overleg met de stuurgroep VO heeft de overheid beslist om de verlengde
trajecten Frans en Engels voor trage leerders te voorzien op het niveau Waystage.
Na de rendementsstudie basiseducatie zal dit opnieuw geëvalueerd worden.
Binnen de basiseducatie bestaat immers de mogelijkheid om Opstap Talen
Frans/Engels (60 LT) nog aan te vullen met Opstap TKO Frans/Engels (60 LT).
Voor trage leerders kan zo tot 240 LT georganiseerd worden om het niveau
Breakthrough te realiseren. Aansluitend zullen dan nog 180 LT georganiseerd
kunnen worden op het niveau Waystage.
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Open debat over opleidingen Talen en NT2 op het niveau Mastery
In de schoot van het departement wordt een werkgroep opgericht die een concept
dient uit te tekenen voor een open debat in Vlaanderen over het inrichten van
opleidingen Talen en NT2 op het niveau Mastery. Uiteraard zal het
volwassenenonderwijs mee betrokken worden in deze discussie.
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Prioriteitenplan te ontwikkelen opleidingsprofielen 2010-2011
Zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst tussen de overheid, de
begeleidingsdiensten en Vocvo (cf. zie ook Nieuwsflash d.d. 22 oktober 2009 en
toelichting overleg stuurgroep – AB’s consortia d.d. 12 januari 2010) zal de
stuurgroep in het voorjaar 2010 opnieuw via de consortia de centra bevragen over
prioritair te ontwikkelen opleidingsprofielen in de basiseducatie en het secundair
volwassenenonderwijs.
Zoals toegelicht, zal deze bevraging web-based gebeuren via www.vwoland.be. Via
een u aangeleverde login zal u vanaf 1 maart 2010 de gegevens voor uw
consortium kunnen ingeven. De bevraging wordt afgesloten op 31 maart 2010.
De gegevens die via deze bevraging worden aangeleverd, bepalen mee het voorstel
van prioriteitenplan dat de stuurgroep aan de overheid voorlegt voor de
opportuniteitstoets.
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Werkgroep SLO
De stuurgroep volwassenenonderwijs kreeg van de centra het mandaat om hen op
bestuurlijk niveau te vertegenwoordigen wat de materie van de specifieke
lerarenopleiding betreft.
De werkgroep SLO bestaat uit vertegenwoordigers namens de centra en
vertegenwoordigers namens de stuurgroep (zie bijlage).
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Werkgroep HBO5
Naar analogie met de werkgroep SLO onderneemt de stuurgroep momenteel
stappen voor een werkgroep HBO5. Op basis van de decretale context heeft de
stuurgroep in deze wel een mandaat.
Een eerste opdracht voor deze werkgroep wordt het bepalen van een standpunt in
antwoord op visie van de VLHORA inzake de aanvullingstrajecten tussen HBO5opleidingen en opleidingen professionele bachelor.
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