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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de 

regelgeving over de indeling van studiegebieden in 

opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de 

studiebekrachtiging, de organisatie van het 

opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het 

secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden 

administratie, auto, Europese hoofdtalen, 

lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-

elektriciteit en ruwbouw 

Rechtsgronden 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9,

gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016 en 4 mei 2018, artikel 24, §1,

het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 maart 2022, §2 en §3, artikel 25ter,

ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 41, §4, 2°, gewijzigd bij de

decreten van 30 april 2009, 12 juli 2013, 4 mei 2018 en 3 juli 2020, en 3°,

gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel 42, gewijzigd bij het

decreet van 30 april 2009, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli

2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010.

Vormvereisten 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De pedagogische begeleidingsdiensten en de representatieve groepering van de

Centra voor Basiseducatie hebben hun voordracht gedaan op 15 september 2022

en 10 oktober 2022.

- De onderwijsinspectie heeft advies gegeven op 5, 10 en 11 oktober 2022.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 14 december 2022.

- De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling

Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en

plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité,

vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van

onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft protocol 225

houdende de conclusies van de onderhandelingen gesloten op 20 januari 2023.

- Er is op 24 januari 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor

een advies binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid,

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het
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advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, §4, van 

de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast. 

 

Initiatiefnemers 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale Economie en Landbouw. 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

Hoofdstuk 1. Wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 

volwassenenonderwijs 

 

Artikel 1. In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 

volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 2 september 2022, wordt de indeling van de studiegebieden van 

het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling 

die is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. 

 

Hoofdstuk 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 

betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs 

 

Art. 2. De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 

betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het 

volwassenenonderwijs, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 

september 2022, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 2 bij dit besluit 

is gevoegd.  

 

Hoofdstuk 3. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 

betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs 

 

Art. 3. Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 

betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij 

het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2022, wordt vervangen 

door de bijlage die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd. 

 

Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 

2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair 

volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto  

 

Art. 4. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 

betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor 

het studiegebied auto, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 

februari 2019, 26 februari 2021 en 11 maart 2022, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht:  
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1° in het eerste lid wordt de zinsnede “bijlage IV en bijlage XIX tot en met XXXII” 

vervangen door de zinsnede “bijlage IV en bijlage XXI tot en met XXXV”; 

 

2° aan het tweede lid worden een punt 6° tot en met 8° toegevoegd, die luiden 

als volgt: 

 

“6° de opleiding Bestuurder Interne Transportmiddelen kan voor traag lerende 

cursisten 56 lestijden omvatten, waarbij de modules Heftruck en Reachtruck elk 

56 lestijden omvatten; 

7° de opleiding Bestuurder Interne Transportmiddelen kan voor snel lerende 

cursisten 16 lestijden omvatten, waarbij de module Pallettruck 16 lestijden 

omvat; 

8° de opleiding Bestuurder Interne Transportmiddelen kan voor snel lerende 

cursisten 24 lestijden omvatten, waarbij de modules Heftruck, Reachtruck, 

Stapelaar, Orderverzameltruck en Combitruck elk 24 lestijden omvatten; 

9° de opleiding Heftruckchauffeur kan voor traag lerende cursisten 56 lestijden 

omvatten, waarbij de module Heftruck 56 lestijden omvat; 

10° de opleiding Heftruckchauffeur kan voor snel lerende cursisten 24 lestijden 

omvatten, waarbij de module Heftruck 24 lestijden omvat; 

11° de opleiding Reachtruckchauffeur kan voor traag lerende cursisten 56 

lestijden omvatten, waarbij de module Reachtruck 56 lestijden omvat; 

10° de opleiding Reachtruckchauffeur kan voor snel lerende cursisten 24 lestijden 

omvatten, waarbij de module Reachtruck 24 lestijden omvat.”. 

 

Art. 5. Bijlage XIX en bijlage XX bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit 

van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016, worden opgeheven. 

 

Art. 6. Aan hetzelfde besluit worden een bijlage XXXIII tot en met XXXV 

toegevoegd, die als bijlage 4 tot en met 6 bij dit besluit zijn gevoegd. 

 

Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 

2008 betreffende de modulaire structuur van het secundair 

volwassenenonderwijs voor de studiegebieden afwerking bouw en ruwbouw 

 

Art. 7. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 

betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor 

de studiegebieden afwerking bouw en ruwbouw, vervangen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 19 juli 2019 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 4 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° in het eerste lid, 2°, wordt de zinsnede “bijlage I tot en met bijlage IX” 

vervangen door de zinsnede “bijlage I tot en met bijlage IV”; 

 

2° aan het tweede lid, 2°, worden een punt b) tot en met punt f) toegevoegd, die 

luiden als volgt:  

 

“b) de opleiding Medewerker Ruwbouw kan voor snel lerende cursisten 220 

lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte – module 1 + 2 en 

Aanslaan van lasten elk 10 lestijden kan omvatten; 
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c) de opleiding Metselaar kan voor snel lerende cursisten 460 lestijden omvatten, 

waarbij de modules Werken op hoogte – module 1 + 2 en Aanslaan van lasten 

elk 10 lestijden kan omvatten; 

d) de opleiding Bekister-betonneerder kan voor snel lerende cursisten 180 

lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte – module 1 + 2 en 

Aanslaan van lasten elk 10 lestijden kan omvatten; 

e) de opleiding Ijzervlechter kan voor snel lerende cursisten 60 lestijden 

omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte – module 1 + 2 en Aanslaan 

van lasten elk 10 lestijden kan omvatten; 

f) de opleiding Voeger kan voor snel lerende cursisten 160 lestijden omvatten, 

waarbij de modules Werken op hoogte – module 1 + 2 en Aanslaan van lasten 

elk 10 lestijden kan omvatten.”. 

 

Art. 8. In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen opgeheven: 

 

1° bijlage V tot en met bijlage VII; 

2° bijlage VIII, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 

september 2013; 

3° bijlage IX, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 

september 2013. 

 

Art. 9. Aan hetzelfde besluit worden een bijlage XXX tot en met XXXIV 

toegevoegd, die als bijlage 7 tot en met 11 bij dit besluit zijn gevoegd.  

 

Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 

2009 betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs 

voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit  

 

Art. 10. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 

betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor 

de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit, vervangen 

bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 en het laatst 

gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede “bijlage XXXIV tot en met XLII” 

vervangen door de zinsnede “bijlage XXXIV tot en met XLV”; 

 

2° in het tweede lid, 2°, p), wordt de zinsnede “250 lestijden” vervangen door 

“260 lestijden”;  

 

3° aan het tweede lid, 2°, p), wordt de zinsnede “en de module Veiligheid, 

milieu, ergonomie en welzijn op het werk 20 lestijden omvat” toegevoegd; 

 

4° aan het tweede lid, 2°, worden een punt z) tot en met punt ac) toegevoegd, 

die luiden als volgt: 

 

“z) de opleiding Productiemedewerker Voedingsindustrie kan voor traag lerende 

cursisten 80 lestijden omvatten, waarbij de module Veiligheid, milieu, ergonomie 

en welzijn op het werk 20 lestijden omvat; 
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aa) de opleiding Productieoperator Voedingsindustrie kan voor traag lerende 

cursisten 260 lestijden omvatten, waarbij de module Veiligheid, milieu, 

ergonomie en welzijn op het werk 20 lestijden omvat en de module Onderhoud 

machines voedingsindustrie 40 lestijden omvat; 

ab) de opleiding Procesoperator Voedingsindustrie kan voor traag lerende 

cursisten 380 lestijden omvatten, waarbij de module Veiligheid, milieu, 

ergonomie en welzijn op het werk 20 lestijden omvat en de module Onderhoud 

machines voedingsindustrie 40 lestijden omvat; 

ac) de opleiding Productiemedewerker Kunststofverwerking kan voor traag 

lerende cursisten 80 lestijden omvatten, waarbij de module Veiligheid, milieu, 

ergonomie en welzijn op het werk 20 lestijden omvat.”. 

 

Art. 11. Aan hetzelfde besluit worden een bijlage XLIII tot en met XLV 

toegevoegd, die als bijlage 12 tot en met 14 bij dit besluit zijn gevoegd. 

 

Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 

2009 betreffende de modulaire structuur van het secundair 

volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 

en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, 

Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen 

 

Art. 12. In artikel 1, tweede lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 24 juli 2009 betreffende de modulaire structuur van het secundair 

volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 

en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, 

Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen, ingevoegd bij het besluit 

van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010, vervangen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 19 juli 2019 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 4 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° tussen de zinsnede “richtgraad 1” en de woorden “kan voor traaglerende” 

wordt de zinsnede “(ERK A2)” ingevoegd; 

 

2° de zinsnede “twee modules Breakthrough A/B van telkens 90 lestijden en twee 

modules Waystage A/B van telkens 90 lestijden” wordt vervangen door de 

zinsnede “4 modules van telkens 90 lestijden”.” 

 

Hoofdstuk 8. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 

2010 betreffende de modulaire structuur van het secundair 

volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, bedrijfsbeheer en 

logistiek en verkoop 

 

Art. 13. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 

betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor 

de studiegebieden administratie, bedrijfsbeheer en logistiek en verkoop, het 

laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, worden 

de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede “en bijlage XVI tot en met XXII” 

vervangen door de zinsnede  “, bijlage XVI tot en met XXII en bijlage XXV” 

ingevoegd; 
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2° aan het tweede lid wordt een punt 18° toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“18° de opleiding Logistiek Assistent Magazijn kan voor traag lerende cursisten 

720 lestijden omvatten, waarbij de module Administratieve digitale toepassingen 

in de logistiek 120 lestijden omvat.” 

 

Art. 14. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage XXV toegevoegd, die als bijlage 

15 bij dit besluit is gevoegd.  

 

Hoofdstuk 9. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 

2010 betreffende de modulaire structuur van het secundair 

volwassenenonderwijs voor het studiegebied lichaamsverzorging 

 

Art. 15. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 

betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor 

het studiegebied lichaamsverzorging, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse 

Regering van 1 maart 2013 en 18 maart 2016, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht:  

 

1°  de zinsnede “bijlage V tot en met XIV” wordt vervangen door de zinsnede 

“bijlage V, bijlage IX, bijlage XI, bijlage XIII tot en met XX”; 

 

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Ter uitvoering van artikel 24, §2, van het voormelde decreet kan de opleiding 

Nagelstylist voor snel lerende cursisten 140 lestijden omvatten, waarbij de 

module Innovatieve nageltechnieken 20 lestijden omvat.”. 

 

Art. 16. In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 

 

1° artikel 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013; 

2° artikel 2/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 

2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016. 

 

Art. 17. In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen opgeheven: 

 

1° bijlage VI en bijlage VII; 

2° bijlage VIII en bijlage X, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering 

van 1 maart 2013; 

3° bijlage XII, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 

2013. 

 

Art. 18. Aan hetzelfde besluit worden een bijlage XV tot en met XX toegevoegd, 

die als bijlage 16 tot en met 21 bij dit besluit zijn gevoegd.  

 

Hoofdstuk 10. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 

2013 betreffende de modulaire structuur van het secundair 

volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen 
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Art. 19. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 

2013 betreffende de modulaire structuur van het secundair 

volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen wordt het 

woord “opleidingen” vervangen door het woord “diensten”. 

 

Art. 20. In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “bijlage 1 en 2” 

vervangen door de zinsnede “bijlage 3”.  

 

Art. 21. Artikel 2 en artikel 3 van hetzelfde besluit worden opgeheven. 

 

Art. 22. Bijlage 1 en 2 bij hetzelfde besluit worden opgeheven. 

 

Art. 23. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 toegevoegd, die als bijlage 22 

bij dit besluit is gevoegd. 

 

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen 

 

Art. 24. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2023, met uitzondering van: 

1° artikel 5, 8, 1° en 3°, en artikel 17, 1° en 2°, die in werking treden op 1 

september 2024; 

2° artikel 8, 2°, artikel 18, 3°, en artikel 22, die in werking treden op 1 

september 2025. 

 

 Artikel 12 heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2022. 

 

Art. 25. De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, en de 

Vlaamse minister, bevoegd voor de competenties, zijn, ieder wat hem of haar 

betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 
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De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 

Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

Jo BROUNS 




