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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling Beleid en 
Belangenbehartiging kort toelichting bij ontwerpregelgeving die 
eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of 
door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten).  
 
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van de 
onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 
gepubliceerd. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Beleid en Belangenbehartiging 
Team Beleidsthema’s en Onderhandelingen 
Guido Liessens (wat de toelichting betreft) 
guido.liessens@g-o.be 
 
Geert Spiessens (wat het standpunt van het GO! betreft) 
geert.spiessens@g-o.be 
 
Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 
Laat het weten aan: 
 
Jan Brewee 
jan.brewee@g-o.be 
 
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 
toelichting. 
 
 

In deze aflevering: 

 Volwassenenonderwijs: opleidingsprofielen 

  

https://pro.g-o.be/personeel-jobs/statutair-personeel-in-scholen%28groepen%29/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving
mailto:guido.liessens@g-o.be
mailto:geert.spiessens@g-o.be
mailto:jan.brewee@g-o.be
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Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de indeling van 
studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de 
studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair 
volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, 
auto, bibliotheek-, archief- en informatiekunde, drankenkennis, Europese 
hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, 
Europese talen richtgraad 3 en 4, Hebreeuws, horeca, ICT-technieken, 
mechanica-elektriciteit, Oosterse talen, Scandinavische talen, Slavische talen 
en specifieke personenzorg 
en 
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de 
concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het 
volwassenenonderwijs 

De besluiten leggen nieuwe opleidingsprofielen vast vanaf 1 februari 2022, de bijhorende 
bekwaamheidsbewijzen, ambtshalve concordanties en mogelijke concordanties op individuele 
titel. De opleidingen met een (*) zijn diplomagericht - samen met de opleiding Aanvullende 
Algemene Vorming geven ze aanleiding tot een diploma secundair onderwijs. 

Studiegebied Naam opleiding Dekking met oud(e)) 
profiel(en) 

Auto Onderhoudsmecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen (BK 3) 

Mecanicien bedrijfs- en 
vrachtwagens 

Technicus bedrijfs- en 
vrachtwagens 

Polyvalent mecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen (BK 4)* 

Bibliotheek-, archief-, en 
informatiekunde 

Archiefmedewerker (BK 3) Initiatie archiefkunde 

Behoudsmedewerker erfgoed (BK 4) Behoudsmedewerker erfgoed 

 Initiatie bibliotheek-, 
documentatie- en 
informatiekunde 

Art-handler (BK 4) Nieuw 

Horeca 

(Er is ook een nieuw 
profiel voor de 
zwevende modules)  

Barman (BK 4) Nieuw 

Hulpbarman (BK 3) Nieuw 

Kelner (BK 4) Kelner 

Hulpkelner (BK 3) Hulpkelner  

Kelner banketdienst 
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Studiegebied Naam opleiding Dekking met oud(e)) 
profiel(en) 

Kelner brasserie taverne 
bistro  

Medewerker brasserie 
taverne bistro 

Verantwoordelijke brasserie 
taverne bistro 

Zaalverantwoordelijke  

Drankenkennis Sommelier (BK 4)* Bierkenner 

Wijnkenner 

ICT-technieken Datacommunicatie- en 
netwerktechnicus (BK 4)* 

Nieuw 

Digitale gebruikersondersteuner (BK 
4)* 

Nieuw 

Mechanica-elektriciteit Vliegtuigtechnieker cat A (BK 3)* Nieuw 

Productieoperator kunststoffen 
(machineregelaar) (BK 4) 

Machineregelaar extrusie 

Machineregelaar spuitgieten 

Machineregelaar thermisch 
vormen 

Productiemedewerker 
kunststofverwerking (BK 2) 

Productiemedewerker 
kunststoftechnieken 

Insteller verspaning (BK 3) Onderhoudsmecanicien 

Slijper 

Erodeerder 

Omsteller verspaning (BK 4)* Draaier frezer  

Frezer-kotteraar 

Operator verspaning 

Productieoperator verspaning 

Insteller plaatbewerking (BK 3) Plaatbewerker 

Omsteller plaatbewerking (BK 4)* 

Gereedschapstechnieker (BK 4)* Matrijzenmaker 

Specifieke personenzorg Begeleider in de sociale economie (BK 
4) 

Nieuw 

Algemene personenzorg Logistiek assistent in de zorg (BK 3) Logistiek assistent 
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Studiegebied Naam opleiding Dekking met oud(e)) 
profiel(en) 

Verzorgende (BK 4)* Verzorgende 

Zorgkundige (BK 4)* Zorgkundige 

Europese hoofdtalen 
RG1 en RG2 

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans Duits, Engels, Frans, Italiaans, 
Spaans 

Europese neventalen 
RG1 en RG2 

Bulgaars, Grieks, Fins, Hongaars, 
Portugees, Roemeens 

Bulgaars, Grieks, Fins, 
Hongaars, Portugees, 
Roemeens 

Europese talen RG3 en 
RG4 

Duits, Engels, Frans, Italiaans, 
Portugees, Roemeens, Spaans 

Duits, Engels, Frans, Italiaans, 
Portugees, Roemeens, Spaans 

Oosterse talen Arabisch, Chinees, Japans, Turks Arabisch, Chinees, Japans, 
Turks 

Scandinavische talen Deens, Noors, Zweeds Deens, Noors, Zweeds 

Slavische talen Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, 
Tsjechisch 

Pools, Russisch, Servisch-
Kroatisch, Tsjechisch 

Hebreeuws Hebreeuws en Hebreeuws Educatief 
RG1, RG2 en RG3 

Hebreeuws en Hebreeuws 
Educatief RG1, RG2 en RG3 

Hebreeuws RG4 Hebreeuws RG4 

Voor een aantal opleidingen of onderdelen van opleidingen zijn verkorte en/of verlengde 
trajecten mogelijk. 

HET STANDPUNT VAN HET GOI 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met de ontwerpen, maar maakt 
een fundamentele bedenking. 

 Artikel 41, § 4, 2° van het decreet volwassenenonderwijs bepaalt dat de opleiding aanvullende 
algemene vorming gecombineerd met een bewijs van een beroepskwalificatie van een door 
de Vlaamse Regering bepaalde opleiding van een ander studiegebied in het secundair 
volwassenenonderwijs, leidt tot een diploma secundair onderwijs. 

 Nu kunnen er best wel gegronde redenen zijn om (bepaalde) opleidingen die leiden tot een 
beroepskwalificatie <4, niét als diplomagericht te kwalificeren (zo zou – volgens de Inspectie 
althans – de opleiding Logistiek assistent in de Zorg (BK 3) onvoldoende voorbereiden op 
doorstroming naar het hoger onderwijs). Maar de decretale basis daarvoor ontbreekt. 


