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Onderwijs en Vorming
[2007/35902]

30 MEI 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de
benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds
beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10quater, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005 en
19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de
kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
7 juni 2000, 2 juli 2001, 22 mei 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004, 18 april 2005, 20 maart 2006, 6 juli 2006 en 20 februari 2007,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen
voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 7 juni 2000, 2 juli 2001, 22 mei 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004, 18 april 2005, 20 maart 2006,
6 juli 2006 en 20 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° onder de rubriek Transport wordt de benaming « mobiele kraanbediener » vervangen door de benaming
« machinist mobiele kraan »;

2° onder de rubriek Personenzorg worden de benamingen « bejaardenhelper » en « familiale helper » geschrapt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007 wat betreft artikel 1, 1°, en op 1 september 2008 wat
betreft artikel 1, 2°.

Brussel, 30 mei 2007.

F. VANDENBROUCKE
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Onderwijs en Vorming

[2007/35907]

Erkenning van de proefcentra voor de organisatie
van de tijdelijke projecten voor de Opleiding voor Opleiders van Volwassenen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. § 1. Ter uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007
betreffende de organisatie van tijdelijke projecten voor de Opleiding voor Opleiders van Volwassenen worden, op
voordracht van de selectiecommissie, de volgende Centra voor Volwassenenonderwijs erkend als proefcentra :

1° het Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk;

2° het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Lerarenopleiding Diepenbeek, Stationsstraat 36, 3590 Die-
penbeek;

3° het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Oranjerie, Boudewijnvest 3, 3290 Diest;

4° het Centrum voor Volwassenenonderwijs - KISP, Industrieweg 228, 9030 Mariakerke, in samenwerking met het
Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent, Edgard
Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg.

§ 2. De proefcentra, vermeld in § 1, organiseren tijdens het schooljaar 2007-2008 de tijdelijke projecten voor de
Opleiding voor Opleiders van Volwassenen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 augustus 2008.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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