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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 per e-mail terecht bij:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Onderwijsorganisatie en -personeel
Guido Liessens
E-mail: guido.liessens@g-o.be
Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij:
Jan Brewée
E-mail: jan.brewee@g-o.be
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de
toelichting. U mag ook gewoon zeggen dat het goed was.

In deze aflevering vindt u:

•
•

Secundair volwassenenonderwijs: tijdstip indienen programmatieaanvragen
Volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van
studiegebieden in opleidingen van het secundair
volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de
studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en
de modulaire structuur van het hoger beroepsonderwijs en het
secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT,
mechanica-elektriciteit, hout en voeding

Secundair volwassenenonderwijs
De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor het programmeren van een opleiding of
van een bijkomende vestigingsplaats (tot nog toe 31 januari, respectievelijk 30 september) wordt
voortaan 15 februari, respectievelijk 30 september.

*
In de cluster Hout van het studiegebied Hout en de cluster Bakkerij van het studiegebied Voeding
werden opleidingen geactualiseerd/vernieuwd op basis van erkende beroepskwalificaties. Het besluit
voert, met ingang van 1 februari 2015, de nieuwe opleidingsprofielen in.
- in het studiegebied Hout gaat het om de opleidingsprofielen:
- Machinaal houtbewerker (nieuw)
- Werkplaatsbinnenschrijnwerker (nieuw)
- Binnenschrijnwerker (actualisering) (*)(**)
- Werkplaatsbuitenschrijnwerker (nieuw)
- Buitenschrijnwerker (actualisering) (*)(**)
- Meubelmaker-interieurelementen (nieuw)
- Interieurbouwer (actualisering) (*)(**)
- Meubelmaker (actualisering) (*)
- Decor- en standenbouwer (nieuw)
- Werkplaatsschrijnwerker-houtskeletbouw (nieuw)
- Houtskeletbouwer (nieuw) (*)(**).
(*) de opleiding voldoet aan de voorwaarden om in combinatie met de opleiding Aanvullende
Algemene Vorming te leiden tot het diploma secundair onderwijs.
(**) het certificaat van de opleiding komt in aanmerking voor het bewijzen van de sectorale
beroepsbekwaamheid in het kader van de uitoefening van bepaalde gereglementeerde
zelfstandige activiteiten.
Modules die deel uitmaken van de (ver)nieuw(d)e opleidingen, worden uit het opleidingsprofiel
Hout: zwevende modules geschrapt.
De opleiding Plaatser parket verdwijnt. Het CVO dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire
opleiding Plaatser parket, heeft vanaf 1 februari 2015 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire
opleiding Binnenschrijnwerker.

De oude opleidingsprofielen voor de opleidingen Buitenschrijnwerker en Plaatser parket vervallen
op 1 september 2016. De oude opleidingsprofielen voor de opleidingen Binnenschrijnwerker,
Interieurbouwer en Meubelmaker en het oude opleidingsprofiel Hout: Zwevende modules
vervallen op 1 september 2017.
- in de cluster Bakkerij van het studiegebied Voeding worden de bestaande opleidingen
(Bakkersgast, Broodbakker, Banketbakker, Brood en Banket, Ambachtelijk Brood- en
banketbakker, Confiseur-chocoladebewerker, Ambachtelijk chocoladebewerker, Bereider van
consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten en Ambachtelijk ijsbereider) vervangen door zes nieuwe
opleidingen:
- Medewerker bakkerij
- Bakker (*)(**)
- Banketbakker (*)(**)
- Chocoladebewerker
- Suiker- en marsepeinbewerker
- IJsbereider.
(*) de opleiding voldoet aan de voorwaarden om in combinatie met de opleiding Aanvullende
Algemene Vorming te leiden tot het diploma secundair onderwijs:
(**) het certificaat van de opleiding komt in aanmerking voor het bewijzen van de sectorale
beroepsbekwaamheid in het kader van de uitoefening de gereglementeerde zelfstandige
activiteit Brood- en banketbakker.
Modules die deel uitmaken van de (ver)nieuw(d)e opleidingen, worden uit het opleidingsprofiel
Voeding: zwevende modules geschrapt.
Het CVO dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Bakkersgast, heeft vanaf 1
februari 2015 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Medewerker Bakkerij.
Het CVO dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleidingen Broodbakker,
Banketbakker, Brood en banket of Ambachtelijk brood- en banketbakker, heeft vanaf 1 februari 2015
ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleidingen Bakker en Banketbakker.
Het CVO dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Confiseur-chocoladebewerker
of Ambachtelijk chocoladebewerker, heeft vanaf 1 februari 2015 ook onderwijsbevoegdheid voor de
modulaire opleidingen Chocoladebewerker en Suiker- en Marsepeinbewerker.
Het CVO dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding Bereider van consumptie-ijs en
tearoomspecialiteiten of Ambachtelijk ijsbereider, heeft vanaf 1 februari 2015 ook
onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding IJsbereider.
De oude opleidingsprofielen voor de opleidingen Broodbakker, Ambachtelijk ijsbereider,
Ambachtelijk chocoladebewerker, Banketbakker, Confiseur-chocoladebewerker en Bereider van
comsumptie-ijs en tearoomspecialiteiten en het oude opleidingsprofiel Voeding: Zwevende
modules vervallen op 1 september 2016. De oude opleidingsprofielen voor de opleidingen
Bakkersgast, Ambachtelijk brood- en banketbakker en Brood en banket vervallen op 1 september
2017.

*

Het afzonderlijke opleidingsprofiel voor snel-lerende cursisten van de opleiding Informatica:
toepassingssoftware-verkort wordt opgeheven. Het gaat om een louter technische ingreep. Het

opleidingsprofiel week inhoudelijk niet wezenlijk af van de opleiding Informatica:
toepassingssoftware, maar beperkte de duur van de opleiding. Voortaan geldt ook voor het verkorte
traject het opleidingsprofiel Informatica: toepassingssoftware (dat de opleiding via een verkort
traject kan worden verstrekt, wordt in de regelgeving zelf ingeschreven: voor snel-lerende cursisten
kan de opleiding worden gereduceerd tot 1200 lestijden, waarbij elke module maar 40 lestijden telt).
Dat impliceert dat een CVO dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de opleiding Informatica:
toepassingssoftware, die ook heeft voor de verkorte opleiding. Voor de duur van dit schooljaar kan
overigens voort gebruik gemaakt worden van het opleidingsprofiel Informatica: toepassingssoftwareverkort.

*
De (bestaande) opleidingsprofielen van een aantal opleidingen binnen de studiegebieden ICT en
Mechanica-elektriciteit worden aangevuld met uitbreidingsmodules:
- Informatica: Computer & Besturingssystemen en netwerken (uitbreidingsmodule
Virtualisatie);
- Mechanica-elektriciteit: Netwerktechnicus (uitbreidingsmodules Virtualisatie en
Beheerskader voor IT-processen);
- Mechanica-elektriciteit: Computeroperator (uitbreidingsmodule Beheerskader voor ITprocessen).

*
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het BVR van 19 juni 2007 betreffende de organisatie
van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs in overeenstemming te brengen met een
aantal (min of meer) recente wijzigingen aan het decreet volwassenenonderwijs: zo wordt de
verwijzing naar de adviesbevoegdheid van de consortia bij programmaties geschrapt en wordt
verduidelijkt dat de modaliteiten voor het organiseren van open modules ook van toepassing zijn op
de open geletterdheidsmodules in de CVO’s.

HBO5
In afwachting van de omvorming van de opleidingen kunnen CVO’s bij de Vlaamse regering een
aanvraag indienen om de bestaande opleidingsprofielen te actualiseren (artikel 161/2 van het
decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger
beroepsonderwijs). Die actualiseringen zijn instellingsgebonden. Voor een drietal opleidingen werd
door een aantal stedelijke en vrije CVO’s met succes van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
De wijzigingen gaan in op 1 februari 2015.

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

