Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van .../.../... tot wijziging van de
puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in
opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de
studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs
voor de studiegebieden afwerking bouw, Europese neventalen richtgraad 1 en 2,
huishoudhulp, ruwbouw en Slavische talen
Bijlage XI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de
studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs
MODEL BEWIJS VAN DEELKWALIFICATIE
(formaat A4 = 210 x 297)
VLAAMSE GEMEENSCHAP – KONINKRIJK BELGIE
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
BEWIJS VAN DEELKWALIFICATIE
............................................................................... (1)
Benaming en adres van het centrum (2) :
...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
........................................................................
Ondergetekende,
..................................................................................................................................
.................................. (3)
directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat
..................................................................................................................................
.................................................................. (4)
geboren te ..................................................................................., op
................................................................................... (5)
deze deelkwalificatie met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.
De deelkwalificatie omvat in totaal ................................................................ lestijden
(6) en maakt deel uit van de beroepskwalificatie ……………………………………………………………...
niveau …. (7) van de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden
nageleefd.
Gegeven te ................................................................................... op
................................................................................... (8)
De houder, De directeur (9)

(1) Benaming van de deelkwalificatie zoals vastgelegd in het door de Vlaamse Regering
goedgekeurde opleidingsprofiel.
(2) Centrum voor Volwassenenonderwijs, aangevuld met benaming en adres.
(3) Naam en eerste voornaam van de directeur.
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(4) Naam en eerste voornaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte.
(5) Geboorteplaats en -datum: maand voluit in letters.
(6) Het totale aantal lestijden van de afgebakende module(s) zoals vastgelegd in het
door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofiel.
(7) Benaming en niveau van de beroepskwalificatie
(8) Datum van uitreiking
(9) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van …/…/… tot
wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van
studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de
regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair
volwassenenonderwijs voor de studiegebieden afwerking bouw, Europese neventalen
richtgraad 1 en 2, huishoudhulp, ruwbouw en Slavische talen.
Brussel, …
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Liesbeth HOMANS
De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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