
 

 

 

 

  

 

ACTIVITEITENVERSLAG ELDERS VERWORVEN 

COMPETENTIES VOLWASSENENONDERWIJS 

SCHOOLJAAR 2016-2017 

 

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES 
• de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

• de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van 

de Vlaamse Gemeenschap 

• de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

• de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

• het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs 

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA  
Samenwerking tussen de betrokken organisaties op het vlak van de ondersteuning van het 

volwassenenonderwijs. De rapportering van de hieronder beschreven doelstellingen en activiteiten voor het 

schooljaar 2016-2017 heeft betrekking op artikel 49, 6° ‘de ontwikkeling van instrumenten en procedures in 

zake de erkenning van al verworven competenties coördineren en ondersteunen’, Decreet betreffende het 

volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. 

Bovenvermelde opdracht werd geconcretiseerd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de pedagogische 

begeleidingsdiensten en Vocvo van 17 november 2015. De rapportering gebeurt conform de doelstellingen en 

activiteiten opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst. 

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2016-2017 

3.1 THEMA 2: ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES 

OVSG neemt rond dit thema het voortouw. 

Doelstelling 2.1: Coördineren van de ontwikkeling van instrumenten en procedures inzake de erkenning van al 

verworven competenties. 

Activiteit Beschrijving van de activiteit 

Ontwikkeling concordantietabellen. De Vlaamse Regering keurde 9 nieuwe 
opleidingsprofielen voor het studiegebied ICT 
(secundair volwassenenonderwijs) goed, die met 
ingang van 1 september 2016 in de CVO’s kunnen 
worden ingericht. 
 

http://www.g-o.be/


 

 

Een netoverschrijdende ontwikkelcommissie ICT, die 
tevens instond voor de ontwikkeling van de nieuwe 
OP’s, werkte een afsprakenkader uit voor de 
toekenning van vrijstellingen voor bepaalde modules 
van de nieuwe OP’s (2016) op basis van 
deelcertificaten behaald in de “oude” ICT-
opleidingen (2007). Dit afsprakenkader werd aan de 
centra bezorgd en gepubliceerd op de website  
http://stuurgroepvo.be/  
 

Samen met de federatie TKO werd een 
afsprakenkader ontwikkeld voor de vrijstelling van 
de ICT-modules binnen AAV op basis van de modules 
binnen de opleidingen ICT.  
 
Voor de opleidingen kappersmedewerker (2006),  
Kapper (2006) en Kapper  - salonverantwoordelijke 
(2006) werden concordanties naar de nieuwe 
opleidingen Kapper (2016) en Kapper - 
salonverantwoordelijke (2016) uitgewerkt.  
 
 

Ontwikkeling uniforme netoverschrijdende 
vrijstellingsproeven ICT, incl. online applicatie 

De netoverschrijdende ontwikkelcommissie ICT 
ontwikkelde 2 vrijstellingsproeven voor de twee 
‘start’-modules van de nieuwe OP’s, zijnde ‘Aan de 
slag met ICT’ en ‘E-communicatie, internet en online 
diensten’.  
Vervolgens werd, in samenwerking met de IT-dienst 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, een online 
applicatie  ontwikkeld voor het afnemen van deze 
vrijstellingsproeven; deze werd netoverschrijdend 
ter beschikking gesteld van alle CVO met 
onderwijsbevoegdheid voor de nieuwe ICT-
opleidingen. 
Tijdens het afgelopen schooljaar gebruikten 37 
verschillende cvo’s de proeven. Ze werden afgelegd 
door 1.160 cursisten. In het voorjaar 2017 gebeurde 
een evaluatie van het instrument door een 
bevraging bij meer dan 600 leerkrachten. Op basis 
hiervan werd in juni een geupdate-versie ontworpen 
door de pbd’s. Er werd ook beslist om in het 
schooljaar 2017-2018 testen te ontwikkelen voor 
‘Start to create’, ‘Eenvoudige content aanmaken’ en 
‘Start to program’.  
 
Aantal afgelegd testen: 

• Start 1: 102 

• Start 2: 79 

• Start 1 +2 : 1.160 

• Totaal: 1.321 

• Gemiddelde score: 81% 
 
 

  

http://stuurgroepvo.be/doc/curriculum/ConcordantieICTopleidingen.pdf


 

 

  
 
 

  

 

  



 

 

4 BIJLAGEN 

4.1 BIJLAGE 1: OVERZICHT INGEDIENDE OPLEIDINGSPROFIELEN SCHOOLJAAR 2015-2016 

Studiegebied Naam opleiding 

Algemene vorming Wetenschappen 

 Economie 

 Humane Wetenschappen ASO2 

 Economie - Moderne Talen 

 Economie - Wiskunde 

 Humane Wetenschappen ASO3 

 Moderne Talen - Wetenschappen 

 Moderne Talen – Wiskunde 

 Wetenschappen - Wiskunde 

Auto Heftruckchauffeur 

 Reachtruckchauffeur 

 Fietshersteller 

 Mecanicien bromfietsen en motorfietsen  

Handel Behandelaar luchtvracht en bagage 

 Magazijnier 

 Verhuizer 

 Bedrijfsbeheer 

ICT Start to ICT 

 ICT en administratie  

 ICT en sociale media 

 ICT in een educatieve context 

 ICT in een creatieve context 

 Webcontent 

 App-ontwikkeling 

 ICT besturingssystemen en netwerken  

 ICT programmeren  

Mechanica-elektriciteit Onderhoudsmonteur 

 Elektromecanicien 

Voeding Medewerker slagerij 

 Slager - spekslager  

 Slager distributie 



 

 

Studiegebied Naam opleiding 

 Wild- en gevogelteslager  

 Bereider van vleesproducten (charcutier) 

 Vleesbereider 

 Vleesbewerker 

 Uitbener - uitsnijder 

 

  



 

 

4.2 BIJLAGE 2: OVERZICHT INGEDIENDE LEERPLANNEN SCHOOLJAAR 2015-2016 

Leergebied/studiegebied Benaming opleiding/leerplan 

Basiseducatie 

Alfabetisering Nederlands 
tweede taal 

NT2 Alfa Mondeling richtgraad 1 

 NT2 Alfa Mondeling richtgraad 1 en Schriftelijk richtgraad 1.1 

 Latijns schrift basiseducatie 

MO 
Keuzemodule ‘Omgaan met armoede en sociale uitsluiting’ wordt 
toegevoegd aan de reeds eerder goedgekeurde leerplannen.  
 
De toevoeging gebeurde in volgende leerplannen: 

- MO Werk 
- MO Communicatie 
- MO Samen leven 
- MO Levenslang en levensbreed leren 

Secundair volwassenenonderwijs 

Hout Machinaal houtbewerker 

 Werkplaatsbinnenschrijnwerker 

 Binnenschrijnwerker 

 Werkplaatsbuitenschrijnwerker 

 Buitenschrijnwerker 

 Meubelmaker-interieurelementen 

 Interieurbouwer 

 Daktimmerman 

 Werkplaatsschrijnwerker houtskeletbouw 

Lichaamsverzorging Kapper 

 Kapper-salonverantwoordelijke 

Personenzorg Uitbreidingsmodule ‘Kennismaken met de Gezinsopvang’ bij de 

opleiding Begeleider in de kinderopvang (toevoeging aan het 

leerplan uitbreidingsmodules Personenzorg nummer 

2015/1187/6//D) 

Talen richtgraad 1 en 2 Tsjechisch R1 Breakthrough A-B 

 Tsjechisch R1 Waystage 1 A-B 

 Tsjechisch R1 Waystage 2 A-B 



 

 

Leergebied/studiegebied Benaming opleiding/leerplan 

Talen richtgraad 3 en 4 Zweeds R3 Vantage 1 A-B 

 Zweeds R3 Vantage 2 A-B 

Toerisme Gids 

 Reisleider 

 


