Nieuwsflash nr. 9 – 1 mei 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

Ontwikkeling opleidingsprofielen studiegebied Handel
Tegen 15 september 2010 worden na ruggespraak met AKOV zes
opleidingsprofielen voor het studiegebied Handel ontwikkeld en opgeleverd. Het
betreft opleidingsprofielen die een beroepscompetentieprofiel als referentiekader
hebben. Deze opleidingsprofielen worden in hun geheel bekeken: wat
gemeenschappelijk is tussen de opleiding zal resulteren in gemeenschappelijke
modules. Dit bevordert de transparantie van het modulair studieaanbod.

Nieuwe opleiding

Dekking van bestaande opleiding

Administratief bediende

Dactylografie
Dactylografie en tekstverwerking
Franse steno-dactylografie
Nederlandse steno-dactylo
Kantooradministratie en gegevensbeheer

Meertalig administratief bediende

Afdelingssecretaris
Handel-talen
Secretariaat-talen
Zakelijke communicatie

Medisch administratief bediende

Medisch secretariaat

Boekhoudkundig bediende

Boekhouden
Boekhouden-informatica

Onthaal- en baliebediende

Public relations en onthaal

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist

Voor een andere reeks opleidingen binnen het studiegebied Handel die betrekking
hebben op de sector Verkoop en marketing en de sector Logistiek wordt in overleg
met deze sectoren bekeken voor welke beroepskwalificaties opleidingsprofielen
kunnen ontwikkeld worden.
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2

Toelichting concept nieuw opleidingsprofiel Aanvullende Algemene Vorming
Op 18 juni zullen AKOV en de stuurgroep VO gezamenlijk het concept en het
voorstel van opleidingsprofiel voor de nieuwe opleiding Aanvullende Algemene
Vorming (AAV) voorstellen tijdens een infosessie. Naast een informatief luik
voorzien we ook ruimte voor feedback. Dit initiatief kan de advisering en de
leerplanontwikkeling faciliteren. De centra met AAV zullen hiertoe nog een
uitnodiging ontvangen.

3

Instapvoorwaarden Talen RG3 en RG4: toegang tot RG4
In januari 2010 werden de centra en de consortia bevraagd naar de wenselijkheid
om de instapvoorwaarden voor toegang tot RG4 aan te passen via OD XX. Uit de
enquête blijkt dat er onvoldoende draagvlak bij de centra is hiervoor. Bijgevolg wordt
de huidige regeling behouden.

4

Bistrajecten Talen: aanpassing opleidingsprofielen RG2
In opvolging van het rapport ‘Evaluatie opleidingsprofielen talen’ van de
onderwijsinspectie (mei 2008) zullen de bistrajecten op het niveau RG2 afgeschaft
worden. De afschaffing zal plaatsvinden bij de eerstvolgende aanpassing van de
opleidingprofielen talen RG2. De stuurgroep VO geeft in overleg met de overheid
voorlopig geen prioriteit aan de aanpassing van deze opleidingsprofielen gelet op de
werkzaamheden rond de modularisering van de andere opleidingen.

5

Werkplekleren
De overheid was van plan om een afsprakenkader werkplekleren voor het secundair
en het volwassenenonderwijs klaar te hebben tegen eind dit schooljaar. Nu blijkt dat
dit enkel voor het secundair onderwijs volgens de afgesproken timing zal kunnen
gebeuren. De aanpassing voor het volwassenenonderwijs start pas begin volgend
schooljaar op. Dit betekent dat de opleidingprofielen in ontwikkeling met een
component werkplekleren voorlopig on hold blijven staan.

6

Diplomagerichte opleidingen
Bij de indiening van voorstellen van nieuwe opleidingsprofielen zal de stuurgroep
VO in de toekomst ook een advies formuleren in verband met het al dan niet
diplomagericht zijn van de opleiding. Na advies van AKOV zal de minister een
beslissing nemen. Wat de reeds goedgekeurde opleidingsprofielen betreft werd met
de overheid afgesproken dat de stuurgroep VO tegen begin juni een nota oplevert
met suggesties tot bijkomende diplomagerichte opleidingen.

7

Open debat over opleidingen Talen en NT2 op het niveau Mastery
In de schoot van het departement werd een werkgroep opgericht die een concept
heeft uitgetekend voor een open debat in Vlaanderen over het inrichten van
opleidingen Talen en NT2 op het niveau Mastery. Dit debat zal plaatsvinden tijdens
de infosessie volwassenenonderwijs die in het najaar 2010 door het departement
wordt georganiseerd. Het is ook de bedoeling om in het plenaire gedeelte van deze
infosessie de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het decreet
volwassenenonderwijs toe te lichten. Een datum ligt nog niet vast.

8

Duaal traject CVO Bedrijfsbeheer – CBE Open module wiskunde
De pedagogische begeleidingsdiensten en VOCVO stellen vast dat de mogelijkheid
om voor de opleiding Bedrijfsbeheer via opstapmodules in de basiseducatie een
duaal traject op te starten momenteel niet wordt benut. Graag brengen wij deze
mogelijkheid nog eens onder uw aandacht.
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Op basis van contacten met mensen uit de praktijk hebben de pedagogische
begeleidingsdiensten opgelijst welke vaardigheden wiskunde noodzakelijk zijn om
de opleiding Bedrijfsbeheer met succes af te ronden. Ondertussen is de match
gebeurd tussen die veronderstelde vaardigheden en de eindtermen en
basiscompetenties wiskunde uit de basiseducatie. Het concept van de open module
maakt het mogelijk om die selectie van relevante eindtermen en basiscompetenties
in een module aan te bieden, zonder dat er daarvoor een nieuw opleidingsprofiel
ontwikkeld moet worden.
Om de doelen wiskunde te verwerven kan o.a. gebruikgemaakt worden van
rekenbladen (Excel), zodat cursisten voor ze starten met hun 2e module
bedrijfsbeheer ook de basis van werken met een rekenblad in de vingers hebben.
Het nieuwe opleidingsprofiel Bedrijfsbeheer zal georganiseerd kunnen worden
vanaf 1 september 2010.
Concreet start een module Bedrijfsbeheer van 60u. Pas na 20u start een open
module van de basiseducatie, zodat er wat tijd is om te observeren welke cursisten
baat zouden hebben bij een duaal traject. De open module duurt 40u zodat
cursisten samen met de groep bij het CVO kunnen doorstromen naar de 2e module
Bedrijfsbeheer (zie schema).

Bedrijfsbeheer module 1 CVO

60u

Bedrijfsbeheer module 2 CVO

60u

Open module CBE 40u

Per consortium volwassenenonderwijs is er 1 CBE. Om samenwerking op te starten
tussen het CBE en de CVO’s die de opleiding Bedrijfsbeheer aanbieden, kan het
consortium als overlegplatform gebruikt worden. De middelen van de CBE’s laten
niet toe om dit traject voor elk CVO afzonderlijk te organiseren. Er zullen afspraken
per regio moeten worden gemaakt worden.
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