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Betreft adviesvraag voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs
september 2018

- voordracht

van

Geachte mevrouw Douterlu ngne,

Conform de bepalingen van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs hebben
de pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en het Vlaams
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) tien voorstellen van opleidingsprofielen
voor het volwassenenonderwijs voorged ragen.
Deze voorstellen van opleidingsprofielen werden

1)

door mijn dienst afgetoetst aan de vormel'rjke criteria:

Beantwoordt het voorstel van opleidingsprofiel aan de wettelijke voorwaarden van artikel 24 van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs? Dit betekent dat:
a. het voorstel van opleidíngsprofiel ten minste volgende elementen moet omvatten:
i. het minimum aantal lestijden van een opleiding;
ii. het aantal modules;
iii. het aantal lestijden per module dat in aanmerking genomen wordt voor de
berekening van de financiering;
iv. de verdeling van de eindtermen, de specifieke eindtermen of basiscompetenties
over de modules;
v. als de modules in sequentieel verband dienen te staan, de volgorderelatie van de

b.

modules.
een opleidingsprofiel geletterdheidsmodules

of uitbreidingsmodules kan omvatten en deze

aan volgende bepalingen moeten voldoen:
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de geletterdheidsmodules of uitbreidingsmodules zijn opgenomen in een

opleidingsprofiel van een opleiding;
ii. een uitbreidingsmodule is een module die inspeelt op een vraag naar een
specifieke uitbreiding van de competenties van een bepaalde beroepsopleiding;
iii. een geletterdheidsmodule is een module die inspeelt op een specifieke vraag naar
geletterdheidscompetenties in functie van een beroepssituatie of een inhoudelijk
aansluitende opleiding;
iv. een uitbreidingsmodule dient in sequentieel verband te staan met de aansluitende
beroepsopleiding.
Beantwoordt het voorstel van opleidingsprofiel aan alle elementen van het opgelegde format?
Bevat het voorstel van opleidingsprofiel een bijlage waarin de dekking van het bestaande
modulaire en/of lineaire aanbod van het volwassenenonderwijs wordt verantwoord?

Uit de toets op de vormelijke criteria is gebleken dat de voorgedragen voorstellen van opleidingsprofielen
voldoen aan alle criteria.
Conform artikel 24van het decreetvan 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs vraag ik u het
advies van de Vlaamse Onderwijsraad over de voorgedragen voorstellen. Zoals overlegd met de secretqris
van de Raad Levenslang Leren wordt dit advies op 9 oktober 2018 verwacht.
Gezien de omvang van de voorgedragen voorstellen van opleidingsproflelen worden deze enkel digitaal

ter beschikking gesteld (zie CD-rom in bijlage). Ook de brieven met de toelichting van de indieners en de
nota's met de voorstellen m.b.t. de verlengde trajecten van het studiegebied auto en de zwevende
modules van de studiegebieden Horeca en |CT-technieken zijn op deze CD-rom gekopieerd. De secretaris
van de Raad Levenslang Leren ontvangt deze ook per mail.
tntussen hebben de pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en VOCVO nog drie
bijkomende voorstellen van opleidingsprofielen op basis van erkende beroepskwalificaties voorgedragen.
Deze worden momenteel door de administratie nagekeken en waar nodig in overleg met de indieners
aangepast. Deze voorstellen zullen wij zo spoedig mogelijk nasturen. lndien de VLOR deze bijkomende
drie voorstellen zou kunnen meenemen in de advisering van 9 oktober 2018, kunnen wij ook deze
opleidingen nog opnemen in de besluitvorming met het oog op invoering vanaf 1 februari 2019.
Met vriendelijke groeten,

Linda DE KOCK
Waarnemend afdeli ngshoofd
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