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Draaiboek procedure ontwikkeling opleidingsprofielen volwassenenonderwijs 
 
Betreft de ‘normale’ regeling voor de ontwikkeling van opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs. Uitzonderingen zijn mogelijk op basis 
van de samenwerkingsovereenkomst van 23 mei 2008 tussen de Vlaamse Regering (VR), de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) en het 
Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo).  

 
Actiepunt Wie voert uit? Aan wie bezorgen? Deadline 

 

1. Plan met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe of de 
actualisering van bestaande opleidingsprofielen (als element 
van het jaarlijks actieplan). Zie samenwerkingsovereenkomst 
van 23 mei 2008 tussen de VR, de PBD en het Vocvo, art. 6: 

• het plan is ontwikkeld op basis van de resultaten 
van de jaarlijkse bevraging van de centra via de 
consortia volwassenenonderwijs  

• het plan is onderworpen aan de opportuniteitstoets 
door de administratie (uiterlijk 15 september x) 

 
Uitzondering: schooljaar 2008-2009 
1. Lijst van prioritair te ontwikkelen opleidingsprofielen (OP) 
2. Lijst van alle te ontwikkelen OP ter vervanging van lineaire en ‘voorlopig 

modulaire’ opleidingen  

stuurgroep1 
 
 
 
 
 
 
Opportuniteitstoets: 
administratie2 
 
 
stuurgroep 

administratie 
(instellingen en 
leerlingen secundair 
onderwijs en 
volwassenenonderwijs - 
ILSVO) 

1 oktober x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 september 2008 
1 december 2008 

Actiepunt Wie voert uit? Aan wie bezorgen? Deadline 
spoor 1 

Deadline 
spoor 2 

2. Voorstellen OP ontwikkelen en indienen 

• tijdens ontwikkelfase contact opnemen met EC 
(art. 6, 8° samenwerkingsov.) 

stuurgroep administratie (ILSVO) 15 januari 
x+1  

15 
september 
x+1 

3. Ingediende voorstellen OP toetsen aan vormelijke criteria + 
resultaat meedelen 

• decreet van 15 juni 2007, artikel 24 

administratie stuurgroep 
 

31 januari 
x+1 

30 
september 
x+1 

                                                 
1
 stuurgroep: (art. 2, 42° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs) het orgaan belast met de inhoudelijke opvolging van de opdrachten 

toegekend aan het samenwerkingsverband gericht op kennis- en expertiseontwikkeling tussen het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs en de 

pedagogische begeleidingsdiensten,  
2
 administratie: afdeling Volwassenenonderwijs en/of entiteit Curriculum en/of entiteit Instellingen en Leerlingen Secundair Onderwijs en Volwassenenonderwijs 
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• samenwerkingsovereenkomst van 23 mei 2008 
tussen de VR, de PBD en het Vocvo 

4. Aanvaarde ingediende voorstellen OP doorsturen voor advies 
en toetsing 

administratie VLOR (advies) 
+ EC (toetsing) 

31 januari 
x+1 

30 
september 
x+1 

5. Advies formuleren over de ingediende voorstellen OP Vlaamse 
Onderwijsraad 
(VLOR) 

Minister 2 maart 
x+1  

31 oktober 
x+1 
 

6. Ingediende voorstellen OP toetsen aan criteria vermeld in 
artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 
2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in 
het volwassenenonderwijs 

• wettelijke vereisten;  

• referentiekader;  

• maatschappelijke tendensen;  

• instapvereisten;  

• draagvlak;  

• gevolgen voor andere opleidingen of 
opleidingsniveaus.  

administratie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minister  31 maart 
x+1 

30 
november 
x+1 

7. Ingediende voorstellen OP toetsen aan criteria art. 42 van het 
decreet van 15 juni 2007 (diplomagerichtheid) 

inspectie  Minister 31 maart 
x+1 

30 
november 
x+1 

8. Nota aan de minister (advies) naar aanleiding van 5, 6 en 7. administratie Minister 31 maart 
x+1 

30 
november 
x+1 

9. Principiële beslissing over de geadviseerde en getoetste OP Minister 
 

stuurgroep 
+ VLOR 

15 april 
x+1 

15 
december 
x+1 

10. Aanpassing OP op basis van principiële beslissing minister administratie administratie 15 mei x+1 15 januari 
x+2 

11. Klaarmaken dossiers OP i.f.v. besluitvormingsproces (ontwerp-
besluiten, IF, onderhandelingen, enz..) 

administratie Minister 15 juni x+1 15 februari 
x+2 

12. Onderhandelingen over de ontwerp-besluiten (BVR) 
 

      +  aanpassing OP n.a.v. onderhandelingen 

Minister 
 
administratie 

Sociale partners 
 
administratie 

15 oktober 
x + 1 

15 april x + 
2 
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13. Definitieve goedkeuring BVR, inclusief aanbrengen 
administratieve codes in OP 

administratie Alle actoren 15 
november 
x + 1 

15 mei x+2  
 
 

14. OP op website EC plaatsen administratie Alle actoren 1 
december 
x+1 

1 juni x + 2 

15. Implementeren OP Centra  1 februari  
x+2 

1 
september 
x+2 

16. Leerplan ingevoerde OP indienen bij inspectie Centra Inspectie 31 januari 
x+3 

31 januari 
x+3 

17. Advies leerplan ingevoerde OP Inspectie Centra 31 maart 
x+3 

31 maart 
x+3 
 

18. Implementatie goedgekeurd leerplan Centra  1 
september 
x + 3 

1 
september 
x + 3 

19. Evaluatie goedgekeurde OP 

• BVR modulaire structuur: 3 jaar na invoering OP 

Inspectie Minister 
+ stuurgroep 
+ administratie 
+ centra 

1 februari 
x+5 

1  
september 
x+5 

 
 

Criteria opportuniteitstoets – punt 1 
• Is het opleidingsvoorstel relevant omwille van maatschappelijke tendens(en)? 

• Bestaat voor het opleidingsvoorstel een erkend referentiekader? Is dat kader ev. recentelijk gewijzigd? 

• Is een voldoende draagvlak aanwezig bij de centra voor de ontwikkeling van de voorstellen van opleidingsprofielen? 

• Specifiek tijdens de “overgangsfase” tot 2012: Houdt de ontwikkelaar in voldoende mate rekening met het bestaande modulaire en/of 
lineaire aanbod van het volwassenenonderwijs (cfr. thema “dekking”)? 

• Houdt de ontwikkelaar in voldoende mate rekening met het aanbod van andere aanbieders, ook buiten onderwijs? 

• Houdt de ontwikkelaar in voldoende mate rekening met andere opleidingsniveaus binnen onderwijs? 

 
Vormelijke criteria toetsing OP – punt 3 
• Beantwoordt het voorstel van OP aan de wettelijke voorwaarden van art. 24 decreet VO van 15 juni 2007? 
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• Beantwoordt het voorstel van OP aan alle elementen van het opgelegde format? 

• Bevat het voorstel van OP een bijlage waarin de dekking van het bestaande modulaire en/of lineaire aanbod van het volwassenenonderwijs 
wordt verantwoord? 

 
Inhoudelijke criteria toetsing OP – punt 6 
• Voldoet het voorstel van OP aan de wettelijke bepalingen: 

� inz. de federale en de Europese regelgeving (bv. m.b.t. gereglementeerde beroepen)? 
� van art. 11 decreet VO van 15 juni 2007 m.b.t. de eindtermen? 
� art. 12 decreet VO van 15 juni 2007 m.b.t. de basiscompetenties en aan de criteria die de EC daarvoor heeft ter beschikking 

gesteld? 

• Voldoet het voorstel van OP aan wat het refentiekader/de referentiekaders waarvan het is afgeleid, voorschrijft/-ven? 

• Houdt het voorstel van OP in voldoende mate rekening met: 
� de beleidslijnen van de minister van (Werk, ) Onderwijs en Vorming? 
� andere relevante beleidsdocumenten van de Vlaamse Regering of de bevoegde ministers? 
� afspraken binnen de DIVA? 
� VlOR-adviezen en/of Serv-adviezen? 
� OBPWO en ander relevant wetenschappelijk onderzoek? 
� Europese richtlijnen? 
� Door de indiener beschreven onderwijskundige principes? 
� Haalbaarheid van het voorstel in het volwassenenonderwijs? 

• Is de ev. sequentiële opbouw van het opleidingstraject correct weergegeven en is de keuze verantwoord? 

• Houdt het voorstel van OP in voldoende mate rekening met het noodzakelijke draagvlak binnen het volwassenenonderwijs en is duidelijk 
sprake van afstemming, ook met andere aanbieders? (Specifiek tijdens de “overgangsfase” tot 2012: Dekt het voorstel van OP in voldoende 
mate het bestaande modulaire en/of lineaire aanbod van het volwassenenonderwijs?) 

• Houdt het voorstel van OP in voldoende mate rekening met de horizontale en verticale samenhang binnen het opleidingsaanbod van het 
volwassenenonderwijs? 

 

Leerplannen – punten 16 tot en met 18 

• De periode tussen de implementatie van een goedgekeurd opleidingsprofiel en de implementatie van een goedgekeurd leerplan geldt als 
‘overgangsperiode’. Dit betekent dat de centra uitsluitend in deze periode vrijgesteld zijn van het gebruik van goedgekeurde leerplannen 
voor de nieuw ingevoerde opleidingsprofielen.  

 

 
 


