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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, de organisatie van het opleidingsaanbod en de 

modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de 
studiegebieden fotografie, grafische communicatie en media, printmedia, 

mechanica-elektriciteit en Slavische talen 
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 de nieuwe opleidingsprofielen vast met ingang vanaf 1 september 2022 en 
de bijhorende bekwaamheidsbewijzen en concordanties. De opleidingen aangemerkt met een *, 

leiden gecombineerd met een certificaat van de opleiding Algemene Aanvullende Vorming tot 
een diploma secundair onderwijs. 

Studiegebied Naam opleiding Dekking bestaande opleidingen 

Fotografie Vakfotograaf (BK 4) * Fotograaf 

Grafische communicatie en 
media 

Crossmedia assistent (BK 4) *  Multimediaoperator 

 Crossmedia assistent in interactieve 
producties (BK 4) * 

Printmedia Grafimedia voorbereider in de printmedia 
(BK 4) * 

Drukvoorbereider 
DTP-operator 

 Grafimedia voorbereider in de printmedia 
– online publicaties (BK 4) * 

Operator digitale impositie 

 Grafimedia voorbereider in de printmedia 
– CTP operator (BK 4) * 

Nieuw 

 Grafimedia voorbereider – assistent 
vormgever in de printmedia (BK 4) * 

Nieuw 

Mechanica-elektriciteit Woningcontroleur (BK 4) * Nieuw 

Slavische talen Oekraïens richtgraad 1 (ERK A2) 
 

Nieuw 

 Oekraïens richtgraad 2 (ERK B1) Nieuw 
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Voor de opleiding Vakfotograaf is er een verkort traject (700 lestijden, waarbij de modules 
Starten met fotograferen, Toegepaste fotografie en foto’s optimaliseren, Verlichtingstechnieken, 
Beeldtaal analyseren en toepassen en Beeldbewerking elk 60 lestijden omvatten). 

Voor de opleiding Woningcontroleur is er een verlengd traject (520 lestijden, waarbij de module 
Digitaal tekenprogramma: basisvaardigheden 40 lestijden en de module Regelgeving 

woningkwaliteit 20 lestijden omvat) en een verkort traject (320 lestijden, waarbij de modules 
Conformiteitsonderzoek VCW: elektriciteit, Conformiteitsonderzoek VCW: stabiliteit, 
Conformiteitsonderzoek VCW: verwarming en CO en Conformiteitsonderzoek VCW: hout en bouw 
elk 20 lestijden en de modules Conformiteitsonderzoek VCW: vocht, Conformiteitsonderzoek 
VCW: niet-zelfstandige woningen en Digitaal tekenprogramma: basisvaardigheden elk 10 
lestijden omvatten). 

De ‘oude’ opleidingsprofielen Drukvoorbereider, Operator digitale Impositie en DTP-Operator 
kunnen nog worden gebruikt tot het einde van het schooljaar 2022-23; de ‘oude’ 
opleidingsprofielen Fotograaf en Multimediaoperator kunnen nog worden gebruikt tot het einde 
van het schooljaar 2023-24. 

Er wordt gesleuteld aan de procedure voor het indienen van opleidingsprofielen 

- bij voorstellen voor opleidingen die ook duaal kunnen worden aangeboden, moet het Vlaams 

Partnerschap Duaal Leren akkoord gaan; 

- er wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure voor minimale aanpassingen aan 
bestaande opleidingsprofielen: redactionele aanpassingen van taalkundige, grammaticale of 

vormelijke aard, de rechtzetting van onnauwkeurigheden en beperkte inhoudelijke 
aanpassingen1. 

Een bijlage bij het eerste besluit geeft een overzicht van de opleidingen die vanaf 1 september 
2022 duaal georganiseerd kunnen worden: 

Opleiding  
Werkplek- 
component 

1 Administratief medewerker onthaal minstens 50% 

2 Bakker  minstens 50% 

3 Bandenmonteur minstens 50% 

4 Banketbakker  minstens 50% 

5 Bereider van visproducten  minstens 50% 

6 Bereider van vleesproducten  minstens 50% 

7 Bibliotheekmedewerker minstens 50% 

8 Boekhoudkundig assistent minstens 50% 

 

1 Aanpassingen die geen afbreuk doen aan de naam van de opleiding en de module, het studiegebied, het aantal 
lestijden van de module, de inhoudelijke code, de afbakening van deelkwalificaties, de rubriek ‘attesten’, de 
rubriek ‘duaal leren’, de sequentiële volgorde van de modules, het diplomagericht zijn van de opleiding en 
(voor opleidingsprofielen gebaseerd op een erkende beroepskwalificatie) de inhoud van bepalingen van de 
erkende beroepskwalificatie. 
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9 Chocoladebewerker  minstens 50% 

10 Constructielasser  minstens 50% 

11 Crossmedia assistent  minstens 50% 

12 Crossmedia assistent in interactieve producties  minstens 50% 

13 Elektromecanicien  minstens 50% 

14 Elektrotechnicus  minstens 50% 

15 Elektrotechnisch installateur  minstens 50% 

16 Fietshersteller  minstens 50% 

17 Grafimedia voorbereider in de printmedia  minstens 50% 

18 Grafimedia voorbereider in de printmedia - CTP operator  minstens 50% 

19 Grafimedia voorbereider in de printmedia - online publicaties  minstens 50% 

20 Grafimedia voorbereider - assistent vormgever in de printmedia minstens 50% 

21 Heftruckchauffeur  minstens 50% 

22 HR-assistent minstens 50% 

23 Hulpkelner  minstens 50% 

24 Hulpkok  minstens 50% 

25 Ijsbereider  minstens 50% 

26 Insteller plaatbewerking  minstens 50% 

27 Insteller verspaning  minstens 50% 

28 Kapper  minstens 50% 

29 Kapper-salonverantwoordelijke  minstens 50% 

30 Kelner  minstens 50% 

31 Keukenmedewerker  minstens 50% 

32 Kinderbegeleider baby's en peuters  minstens 50% 

33 Kinderbegeleider schoolgaande kinderen  minstens 50% 

34 Koelceloperator visindustrie  minstens 50% 

35 Kok  minstens 50% 

36 Lasser-monteerder  minstens 50% 

37 Magazijnier  minstens 50% 

38 Magazijnmedewerker  minstens 50% 

39 Mecanicien bromfietsen en motorfietsen minstens 50% 

40 Medewerker bakkerij  minstens 50% 

41 Medewerker fastfood minstens 50% 

42 Medewerker Groen- en tuinaanleg  minstens 50% 

43 Medewerker groen- en tuinbeheer  minstens 50% 

44 Medewerker slagerij  minstens 50% 

45 Omsteller plaatbewerking  minstens 50% 

46 Omsteller verspaning  minstens 50% 

47 Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen minstens 50% 

48 Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen.  minstens 50% 

49 Onderhoudsmonteur  minstens 50% 

50 Pijpfitter-fabriceur  minstens 50% 

51 Pijplasser  minstens 50% 

52 Polyvalent administratief medewerker minstens 50% 
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53 Polyvalent administratief ondersteuner minstens 50% 

54 Polyvalent post- en pakketmedewerker  minstens 50% 

55 Reachtruckchauffeur  minstens 50% 

56 Slager distributie  minstens 50% 

57 Slager-spekslager  minstens 50% 

58 Uitbener - uitsnijder  minstens 50% 

59 Uitvaartassistent  minstens 50% 

60 Uitvaartmanager minstens 50% 

61 Uitvaartmedewerker minstens 50% 

62 Vastgoed assistent  minstens 50% 

63 Verpakker  minstens 50% 

64 Verzorgende  minstens 50% 

65 Visfileerder-bewerker  minstens 50% 

66 Vleesbereider  minstens 50% 

67 Vleesbewerker  minstens 50% 

68 Wild- en gevogelteslager  minstens 50% 

69 Zorgkundige minstens 50% 

 

Een CVO met onderwijsbevoegdheid voor de opleiding heeft die ook voor de duale variant: het 
CVO beslist autonoom of het de duale of de niet duale variant aanbiedt, of allebei (Op Stapel 
2021-31 van 21 oktober 2021). 

HET STANDPUNT VAN HET GO! 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp. 

 

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-31.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Op%20Stapel%202021-31.pdf

