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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling
Onderwijsorganisatie en -personeel 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
Onderwijsorganisatie en -personeel
Guido Liessens
guido.liessens@g-o.be
Jan Brewée
jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting.

In deze aflevering:
 Kleuteronderwijs: omzetting lestijden naar uren kinderverzorging
 (Secundair) volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in
het gewoon basisonderwijs, wat betreft het omzetten van
lestijden in uren kinderverzorging
Sinds enkele jaren kunnen in het kleuteronderwijs met de basisomkadering (lestijden volgens
de schalen, additionele lestijden volgens de schalen voor scholen met een hoge (>18,5)
leerling-leerkrachtratio en SES-lestijden) en de instaplestijden betrekkingen in het ambt van
kinderverzorger worden ingericht, als er een tekort is vastgesteld aan kleuteronderwijzers
met een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs, of kleuteronderwijzers met een
ander bekwaamheidsbewijs die de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
volgen. De maatregel liep, na verlenging, tot het huidige schooljaar.
Hij wordt nog eens met een schooljaar (2017-18) verlengd.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.

*
Ontwerp-BVR tot wijziging van de indeling van studiegebieden in
opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de
regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair
volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Algemene
Personenzorg, Ambachtelijk Erfgoed, Assistentie Vrije
Zorgberoepen, Chemie, Informatie- en Communicatietechnologie,
Meubelmakerij, Schrijnwerkerij en Specifieke Personenzorg
Een aantal bepalingen is van louter technische aard. Als gevolg van de nieuwe indeling in
studiegebieden in het secundair volwassenenonderwijs (Op Stapel 2016-13 van 24 oktober
2016) worden de opleidingen herschikt over de nieuwe studiegebieden.
Er worden opleidingsprofielen vastgelegd voor drie nieuwe beroepsopleidingen in het
studiegebied Assistentie Vrije Zorgberoepen, op basis van erkende beroepskwalificaties
(BK): Uitvaartmedewerker (BK niveau 2), Uitvaartassistent (BK niveau 4) en Uitvaartmanager
(BK niveau 5)1. Het certificaat van de opleiding Uitvaartmanager in combinatie met de
opleiding Aanvullende algemene vorming leidt tot een diploma secundair onderwijs.

1

Het gaat hier om een opleiding die niét zal leiden tot een onderwijskwalificatie op niveau 5 en die dus in het
secundair volwassenenonderwijs kan worden aangeboden.
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In afwachting van een erkende beroepskwalificatie Kraamzorg worden aan de
opleidingsprofielen Verzorgende en Zorgkundige uit het studiegebied Algemene
Personenzorg de uitbreidingsmodules Kraamzorg: verzorgende aspecten en Kraamzorg:
psychosociale aspecten toegevoegd; aan het opleidingsprofiel Begeleider in de kinderopvang
uit het studiegebied Specifieke Personenzorg de uitbreidingsmodules Kraamzorg:
verzorgende aspecten, Kraamzorg: psychosociale aspecten, Kraamzorg: koken in de praktijk
en Organisatie van de huishoudelijke taken.
Voor enkele (uitbreidings)modules bij opleidingen van de studiegebieden Algemene
Personenzorg en Specifieke Personenzorg worden verkorte trajecten vastgelegd:
- de module Zorg in de kinderopvang-1 in de opleiding Begeleider in de kinderopvang
kan voor snel lerende cursisten beperkt worden tot 20 lestijden, wat de studieduur van
de opleiding voor hen op 1260 lestijden brengt;
- de uitbreidingsmodule Motorisch-visuele communicatievormen bij de opleidingen
Jeugd- en gehandicaptenzorg, Logistiek assistent, Verzorgende, Zorgkundige en
Begeleider-animator voor bejaarden kan voor snel lerende cursisten beperkt worden
tot 40 lestijden;
- de uitbreidingsmodule Complexe cliëntcontexten bij de opleidingen Verzorgende en
Zorgkundige kan voor snel lerende cursisten beperkt worden tot 40 lestijden;
- de uitbreidingsmodule Mentor op de werkvloer bij de opleidingen Begeleider in de
Kinderopvang, Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang, Jeugd- en
gehandicaptenzorg, Tandartsassistent, Zorgkundige en Begeleider-animator voor
bejaarden kan voor snel lerende cursisten beperkt worden tot 40 lestijden;
- de uitbreidingsmodule Communicatieve hulpmiddelen bij de opleidingen Jeugd- en
gehandicaptenzorg, Logistiek assistent, Verzorgende, Zorgkundige en Begeleideranimator voor bejaarden kan voor snel lerende cursisten beperkt worden tot 20
lestijden.
De uitbreidingsmodules Restauratietechnieken massief meubel en Restauratietechnieken
fineer meubel (die maakten deel uit van het oude opleidingsprofiel Meubelmaker dat aan
het einde van het schooljaar 2016-17 wordt opgeheven) blijven wel degelijk bestaan, in
afwachting van de erkenning van de beroepskwalificatie Restauratievakman schrijnwerk. U
vindt de profielen terug in de bundel die ook de profielen voor de zwevende modules met
betrekking tot stoffeerwerk bevat. De modules kunnen dus nog altijd als uitbreidingsmodule
worden aangeboden door centra met onderwijsbevoegdheid voor de nieuwe opleiding
Meubelmaker.
De wijzigingen gaan in op 1 september 2017.
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Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
Het GO! herinnert de overheid wel aan een gezamenlijke brief van het GO! en de koepels
aan de minister. In die brief van de dertiende februari 2017 wordt gewezen op een aantal
knelpunten bij het omzetten van beroepskwalificaties naar opleidingstrajecten in, onder
meer, het volwassenenonderwijs – met name over de precieze rol van de sectorfederaties
en van het agentschap AHOVOKS daarbij. Vooralsnog is er geen antwoord op die brief
gekomen. Momenteel ligt de curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs dan ook
nagenoeg volledig stil.
Het GO! dringt er op aan dat spoedig een uitweg uit de impasse wordt gevonden en kijkt uit
naar een initiatief van de overheid.

*
Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving betreffende de
nuttige ervaring en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen
in het volwassenenonderwijs
Het besluit legt de bekwaamheidsbewijzen vast voor:
- de nieuwe opleidingen Uitvaartmedewerker, Uitvaartassistent en Uitvaartmanager in
het studiegebied Assistentie Vrije Zorgberoepen:
VOLDOENDE GEACHT:
9 jaar NE + BPB
Diploma HKO van de 2e graad + BPB
Diploma van technisch ingenieur + BPB
LSBO + BPB+ 6 jaar NE
LSTO + BPB + 6 jaar NE
Ten minste bachelor + BPB
Ten minste HSO + BPB + 3 jaar NE
Ten minste master + BPB

ANDERE:
3 jaar NE

LSBO
LSTO
ten minste bachelor
ten minste HSO
ten minste master

- de toevoeging van de uitbreidingsmodule Organisatie van de huishoudelijke taken aan
de opleiding Begeleider in de kinderopvang in het studiegebied Specifieke
Personenzorg en de uitbreidingsmodules Kraamzorg: verzorgende aspecten,
Kraamzorg: psychosociale aspecten, Kraamzorg: koken in de praktijk in de
studiegebieden Algemene Personenzorg en Specifieke Personenzorg:
 de module Organisatie van de huishoudelijke taken bestaat al in de opleidingen
Verzorgende en Zorgkundige. Er worden dan ook dezelfde
bekwaamheidsbewijzen aan toegekend;
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 aan de module Kraamzorg: verzorgende aspecten worden dezelfde
bekwaamheidsbewijzen toegekend als aan de module Basiszorg;
 aan de module Kraamzorg: psychosociale aspecten worden dezelfde
bekwaamheidsbewijzen toegekend als aan de module Omgaan met psychische
zorgvragen;
 aan de module Kraamzorg: koken in de praktijk worden dezelfde
bekwaamheidsbewijzen toegekend als aan de module Aangepaste voeding.
Er kan voor elk van de drie nieuwe uitbreidingsmodules nuttige ervaring worden
aangevraagd.
De wijzigingen gaan in op 1 september 2017.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp.
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