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1 Regelgevend kader1 

1.1 Procedure 

De Vlor ontving op 10 december 2021 de adviesvraag over de programmatieaanvragen voor duale 

structuuronderdelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs (duaal so) voor het schooljaar 

2022–2023. Het betreft 313 aanvragen van 80 scholen. 

Voor het schooljaar 2022–2023 is programmatie mogelijk voor duale structuuronderdelen in het 

tso en bso waarvoor de standaardtrajecten werden goedgekeurd. Een programmatie moet 

goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering na advies van de Vlor, de SERV, de 

onderwijsinspectie en AGODI.  

De duale structuuronderdelen kunnen ingericht worden door: 

• de syntra; 

• de scholen voltijds secundair onderwijs; 

• de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. 

Daar waar aan een voltijdse secundaire school een niet-autonoom centrum voor deeltijds 

beroepssecundair onderwijs verbonden is, heeft de programmatie betrekking op de school 

én op het centrum, maar beslist het bestuur waar het structuuronderdeel wordt ingericht. 

De programmatieregels gelden voor elk van die aanbieders. Voor de programmaties duaal leren in 

het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3, brengt de Vlor een apart advies uit.  

1.2 Criteria voor de beoordeling van de programmatieaanvragen 

De programmatieaanvragen moeten gemotiveerd worden en bij de beoordeling wordt rekening 

gehouden met deze criteria:  

1 de eventuele beperkingen of voorwaarden (zoals frequentie, geografische inplanting, …) die 

vanuit macrodoelmatigheid aan het aanbod van het structuuronderdeel zijn gekoppeld;  

2 de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften voor het aanbod van secundair onderwijs in de 

onderwijszone in kwestie met het oog op vervolgonderwijs of toetreding tot de 

arbeidsmarkt;  

3 de keuzevrijheid van ouders en leerlingen;  

4 de studiecontinuïteit van leerlingen binnen de aanbieder duaal leren of binnen de 

scholengemeenschap;  

5 de getroffen voorbereidingen op het vlak van materiële infrastructuur en leermiddelen die 

voldoende en gepast zijn met het oog op de te verwerven competenties van het 

geprogrammeerde structuuronderdeel;  

6 de aantoonbare samenwerkingsmogelijkheden met lokale arbeidsmarktactoren en de 

bedrijfswereld;  

7 de afspraken die met andere lokale onderwijsinrichters, binnen en buiten de 

scholengemeenschap in kwestie, zijn gemaakt over een rationeel en transparant 

studieaanbod; 

8 de afstemming binnen het overlegforum duaal leren waaronder de school of het centrum, 

als aanbieder, ressorteert. 

 

1 Omzendbrief SO 61 van 05 februari 1999. Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het stelsel 

leren en werken op 1 september 2022 (3.4).  11 juni 2021 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12999#3-4
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12999#3-4
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2 Beschrijving van de programmatieaanvragen 

Gezien de veelheid aan programmatieaanvragen is het zinvol om de totaliteit van de 

programmatieaanvragen te analyseren en een inschatting te maken van het landschap voor duaal 

leren. Het Vlor-secretariaat baseert zich voor die analyse op de tabellen van AGODI met daarop een 

overzicht van de aanvragen enerzijds en de leerlingenaantallen anderzijds, aangevuld met een 

aantal indicatoren.  

Stijging leerlingenaantal vs. daling aantal vragen 

Het aantal leerlingen dat een duaal traject volgt, neemt sinds 2016 jaarlijks toe. Waar in 2016-

2017 slechts 126 leerlingen ingeschreven waren in duale richtingen, syntra inbegrepen, zijn dat er 

voor schooljaar 2021-2022 intussen 2606. 

Er zijn dit jaar 313 aanvragen van 80 scholen, ten opzichte van 487 aanvragen in 2020. Dat is een 

sterke daling met 174 dossiers of 36%.  

 

 

Heraanvragen 

 

 

 

60 van de 313 dossiers zijn heraanvragen. 50 daarvan werden vorig jaar al goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering. De scholen en centra moeten het structuuronderdeel echter opnieuw 

aanvragen omdat zij geen leerlingen hadden ingeschreven in het duale traject op 1 oktober 2021 

of omdat de werkplek de samenwerking heeft stopgezet. 

Verschillen in aantal aanvragen 

Er zijn grote verschillen in het aantal duale structuuronderdelen dat door de scholen aangevraagd 

wordt. Sommige scholen vragen veel opleidingen tegelijk aan. Voor het merendeel is dat echter 

beperkt tot maximaal vier aanvragen. De Vlor spreekt geen voorkeur uit voor een langzame opstart 

of uitbreiding van het aanbod duale trajecten (met aanvragen in verschillende 

programmatierondes) of voor het aanvragen van veel duale trajecten tegelijkertijd. Een opstart van 

veel duale trajecten tegelijkertijd kan ingegeven zijn vanuit verschillende motieven:  

• Vanuit schoolorganisatorisch oogpunt is het gemakkelijker om personeel specifiek in te 

zetten voor duaal leren (bijvoorbeeld voor trajectbegeleiding) als er een minimumgrens wordt 

bereikt van het aantal leerlingen in duale trajecten; 

• Scholen geven aan dat het in de opstartfase gemakkelijker is om telkens een beperkt aantal 

kwaliteitsvolle leerwerkplekken te vinden voor meerdere opleidingen, dan veel kwaliteitsvolle 

leerwerkplekken voor één opleiding; 

• De hervorming van het stelsel leren en werken tot het systeem van duaal leren waardoor 

scholen en centra (soms versneld) de transitie maken van leren en werken naar duaal leren. 
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Aantal aanvragen per 

school/centrum 

Aantal scholen/centra 

 (n=79) 

Totaal aantal aanvragen 

1 25 25 

2 16 32 

3 8 24 

4 13 52 

5 2 10 

6 4 24 

7 4 28 

8 1 8 

10 2 20 

12 1 12 

14 1 14 

16 1 16 

20 1 20 

28 1 28 

Totaal 80 313 

 

De instellingen met een groot aantal aanvragen zijn vooral de syntra en in mindere mate de centra 

voor deeltijds onderwijs (cdo). 

Verdeling van het aantal aanvragen 

Per aanbieder      Per graad 

 

aanbieder 

Aantal 

aanvragen 

Aantal 

scholen/centra 

GO! 89 34 

Off 42 16 

Vrij gesub ond. 107 25 

Syntrum 75 5 

Eindtotaal 313 80 

 

Er zijn dit jaar geen aanvragen voor dbso. 

Studiedomeinen 

De 313 aanvragen zijn als volgt verdeeld per studiedomein en per graad: 

 

 2de graad duaal 

BSO 

3de graad duaal 

BSO 

3de graad duaal 

TSO 

3de lj, 3de gr duaal 

BSO 

SenSe duaal TSO 

Economie en 

organisatie 
10 22 0 15 1 

Land- en tuinbouw 10 8 0 11 0 
Maatschappij en 

welzijn 
8 3 0 19 0 

Sport 0 0 0 0 3 
STEM 18 58 1 88 2 
Voeding en horeca 8 14 0 14 0 
Totaal 54 17,25% 105 33,54% 1 0,32% 147 46,96% 6 1,92% 

 

Een gedetailleerd overzicht met de verschillende programmaties per domein is terug te vinden in 

bijlage 3. 

graad 

Aantal 

aanvragen 

2de graad (BSO) 54 

3de graad (BSO) 106 

3de lj in de 3de gr (BSO) 147 

SenSe (TSO) 6 

Eindtotaal 313 
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Het valt op dat er voor de derde graad slechts één aanvraag is voor een structuuronderdeel met 

dubbele finaliteit. Het aantal duale opleidingen binnen tso blijft te beperkt om succesvol te zijn. 

Net zoals de vorige jaren worden heel wat programmaties aangevraagd voor structuuronderdelen 

in de 3de leerjaren van de 3de graad van het bso. Dat is niet verwonderlijk, want die lenen zich, 

samen met de Se-n-Se-opleidingen bijzonder goed voor duale trajecten. Werkplekleren is er 

meestal al sterk uitgebouwd, de leerlingen zijn arbeidsrijp en veel zelfstandiger en hebben al een 

aantal basiscompetenties verworven.  

Vorig schooljaar zagen we een significante stijging van aanvragen in de tweede graad naar 191. 

Die had wellicht te maken met de uitbreiding van de duale studierichtingen van 79 naar 104 en 

met de transitie van leren en werken naar duaal leren. Nu is het aantal aanvragen in de tweede 

graad, met 54,  terug op een lager niveau. 

De Vlor is tevreden met de grote interesse die er nog steeds is voor duaal leren bij heel wat scholen 

en centra. Toch merken we verhoudingsgewijs nog maar een lichte stijging van het aantal 

ingeschreven leerlingen in duale trajecten. Bijkomend aanbod leidt dus nog steeds niet per se tot 

meer instroom in duaal leren. Het is niet vanzelfsprekend om daarvoor een oorzaak aan te duiden. 

De relatieve onbekendheid van duaal leren bij ouders en leerlingen, kan hier aan de basis liggen. 

De initiatieven die tot nu toe genomen zijn om duaal leren bekend te maken, hebben nog niet geleid 

tot de verhoopte stijging van het leerlingenaantal. Ook scholen zijn nog zoekende om duaal leren 

een plaats te geven in hun aanbod. 

Daarnaast speelt natuurlijk ook de beschikbaarheid van voldoende leerwerkplekken. Voor veel 

bedrijven is het duale systeem nieuw. Bovendien zijn er een aantal administratieve en pedagogisch-

didactische verplichtingen verbonden aan de samenwerking met scholen voor een duale opleiding.  

Vanuit die context blijft het dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk scholen de kans krijgen om duaal 

leren uit te bouwen, de duale trajecten langzaam te laten groeien en verder in te zetten op de 

kwaliteit en de bekendheid van duaal leren en de ondersteuning voor bedrijven.  

Scholen gaan ook heel anders om met de programmatie van duale structuuronderdelen. Gezien de 

onzekerheid over de toekomst van leren en werken, vragen de cdo en syntra veel 

structuuronderdelen aan. Aangezien ze toch moeten overschakelen naar duaal leren en dat dan 

liever versneld doen. De Vlor begrijpt en steunt dat de cdo en syntra door de vele aanvragen zich 

zo goed als mogelijk willen voorbereiden op het volgende jaar en op de instroom van leerlingen die 

ze verwachten. 

Voltijdse scholen doen meer gerichte aanvragen in lijn met hun huidige aanbod. Een leerling kan 

dan kiezen tussen het niet-duale of het duale traject, of voor een opleiding waarbij de duale aanpak 

beter bij hem of haar past.  

3 Beoordeling van de dossiers 

• Als de Vlor na bespreking van het dossier oordeelt dat een aanvraag in voldoende mate 

beantwoordt aan het geheel van de beoordelingscriteria (zie deel 3.1 en 3.2), dan wordt aan 

die aanvraag een gunstig advies verstrekt. Gunstige adviezen worden niet verder 

gemotiveerd tenzij extra duiding gewenst is. Die duiding staat dan in deel 5. 
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• Als de Vlor na bespreking van het dossier oordeelt dat een aanvraag in onvoldoende mate 

beantwoordt aan een of meer beoordelingscriteria (zie deel 3.1 en 3.2), dan wordt aan die 

aanvraag een ongunstig advies verstrekt. Ongunstige adviezen worden steeds kort 

gemotiveerd.  

• In de tabel in bijlage zijn alle adviezen over de individuele dossiers af te lezen. 

3.1 De criteria uit de regelgeving2 

De Vlor stelt vast dat er voor de verschillende criteria andere interpretaties mogelijk zijn. Het zou 

goed zijn als aanvragers wat meer duiding zouden krijgen over wat een criterium precies inhoudt 

en wat er verwacht wordt aan motivering. Nu stellen we vast dat ze daar heel verschillend mee 

omgaan, wat tot grote kwantiteits- en kwaliteitsverschillen in de dossiers leidt. Of de criteria 

voldoende specifiek zijn voor duaal leren – het zijn op een na dezelfde criteria als voor niet-duaal 

aanbod – wordt best meegenomen in de evaluatie van duaal leren. 

Hierna geeft de Vlor aan hoe we de criteria gehanteerd en geïnterpreteerd hebben en welke 

bezorgdheden er rond leven.  

3.1.1 Macrodoelmatigheid (criterium 1) en de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften 

voor het aanbod van secundair onderwijs in de onderwijszone in kwestie met het 

oog op vervolgonderwijs of toetreding tot de arbeidsmarkt (criterium 2) 

De Vlor gaat ervan uit dat het aantal inschrijvingen ook voor de nieuwe programmaties initieel 

relatief beperkt zal zijn en dat er voor een aantal opleidingen waarschijnlijk geen inschrijvingen 

zullen zijn, Wat in lijn ligt met het huidige lage aantal inschrijvingen. 

Bij de beoordeling van de criteria 1 en 2 hebben we ook gebruikgemaakt van een tabel die werd 

aangeleverd door het departement Werk & Sociale Economie en die per standaardtraject 

informatie bevat over: 

• of de opleiding opleidt tot een knelpuntberoep; 

• VDAB-cijfers over vacatures; 

• de VDAB-studie voor schoolverlaters; 

• het aantal erkende leerwerkplekken. 

De sectoren kregen de kans om die informatie aan te vullen met advies over het aantal keer dat 

een opleiding kan worden aangeboden, rekening houdend met de kansen op de arbeidsmarkt. Voor 

enkele opleidingen werd één of een beperkt aanbod per provincie gesuggereerd. De Vlor wijst erop 

dat dat niet tegemoetkomt aan de keuzevrijheid en de gemiddelde mobiliteit van de leerlingen.  

Het aantal programmatieaanvragen per standaardtraject werd vergeleken met de cijfers uit de 

tabel. De Vlor komt tot de conclusie dat er voor geen enkele opleiding te veel 

programmatieaanvragen ingediend werden, zeker gezien het lage gemiddeld aantal inschrijvingen 

per duaal traject en rekening houdend met de ondersteuning die sectorale partnerschappen en 

regionale overlegfora voorzien als scholen in eerste instantie onvoldoende leerwerkplekken vinden. 

Daarenboven verwacht de Vlor dat er bedrijven een erkenning zullen aanvragen naar aanleiding 

van een concrete vraag van een school om een duaal traject op te starten.   

 

2 Omzendbrief SO 61 van 05 februari 1999. Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het stelsel 

leren en werken op 1 september 2022, § 3 en 4.  11 juni 2021 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12999#3-4
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12999#3-4


 

7                               v l o r . b e 
 

Tot slot vindt de Vlor het belangrijk dat scholen bij de opstart van duaal leren de kans krijgen om 

zowel de expertise als het netwerk van leerwerkplekken stapsgewijs uit te bouwen. 

3.1.2 Keuzevrijheid (criterium 3) 

De Vlor respecteert het principe van de keuzevrijheid van ouders en leerlingen tussen vrij en 

officieel onderwijs.  

3.1.3 Studiecontinuïteit (criterium 4) 

De Vlor adviseert alle programmatieaanvragen positief van specialisatiejaren of Se-n-Se-

opleidingen die zich situeren in een studiegebied waarvan de school al een tweede jaar van de 

derde graad duaal organiseerde. Leerlingen die een derde graad in een duaal traject hebben 

gevolgd, moeten immers de mogelijkheid hebben om hun specialisatiejaar of Se-n-Se ook duaal te 

volgen. We beargumenteerden al eerder waarom duaal leren bij uitstek geschikt is voor het 3de 

leerjaar in de 3de graad en voor de Se-n-Se-opleidingen.  

3.1.4 Materiële infrastructuur, samenwerking met lokale arbeidsmarktactoren en 

bedrijfswereld (criterium 5 en 6) 

De Vlor adviseert alle programmatieaanvragen gunstig voor duale structuuronderdelen die behoren 

tot een studiegebied dat de school al aanbiedt vanuit de idee dat de materiële infrastructuur, 

inhoudelijke expertise en netwerken van bedrijven aanwezig zijn voor de programmatie van een 

duaal traject. Voor alle aanvragen waarbij het om een studiegebied gaat dat de school nog niet 

aanbiedt, is de motivering in het dossier doorslaggevend voor het advies. Voor deeltijds 

beroepssecundair onderwijs hebben we gekeken naar het aanbod van gelijkaardige opleidingen. 

De samenwerking met de lokale arbeidsmarktactoren en bedrijfswereld is uiteraard cruciaal om 

duale trajecten vorm te geven. De Vlor heeft wel een aantal vragen bij de beoordeling van dit 

criterium: 

• Moeten er al effectieve leerwerkplekken zijn op het moment van aanvraag van de 

programmatie? Aangezien de Vlor verwacht dat het om een relatief beperkt aantal leerlingen 

gaat, is dat geen noodzaak. De scholen hebben meestal een eigen netwerk en mocht dat niet 

volstaan, kan er een beroep worden gedaan op ondersteuning; 

• Er zijn grote verschillen in de manier waarop aanvragers dit criterium motiveren. Het is dan 

ook niet duidelijk wat er verwacht wordt. Moet er al contact geweest zijn of volstaat de intentie? 

Moeten er bewijsstukken aangeleverd worden?  

Voor de Vlor volstaat de intentie omdat het voor een nog niet ingericht structuuronderdeel vaak 

onmogelijk is om al een officiële samenwerkingsovereenkomst te sluiten. 

3.1.5 Afspraken met andere lokale onderwijsverstrekkers (criterium 7) 

De Vlor richt zich voor de beoordeling van dit criterium op het akkoord van de scholengemeenschap 

dat bij het aanvraagdossier gevoegd moet zijn. 

3.1.6 Afstemming binnen overlegforum (criterium 8) 

Ook vorig jaar gaf de Vlaamse Regering enkele scholen een negatieve beoordeling omdat er in hun 

dossier geen advies van het provinciaal overlegplatform bijgevoegd was. Dat is echter geen 

ontvankelijkheidscriterium en de Vlor vreest dat er op die manier mogelijk een niet-decretaal 

vastgelegd extra adviesorgaan in het leven wordt geroepen. Daarnaast wijst hij erop dat dit 

criterium planlast veroorzaakt. De Vlor heeft vragen bij het nut van die extra procedure en stelt vast 

dat dit opnieuw een onduidelijk beoordelingscriterium is.   
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Het geheel van de criteria zoals hierboven beschreven, is gehanteerd bij de beoordeling van de 

aanvragen. Alle aanvragen die de Vlor volgens een of meer van bovenstaande criteria gunstig 

adviseert, worden niet verder gemotiveerd. De adviezen die extra duiding vragen, komen in deel 

5 aan bod 

3.2 Bijkomende criteria 

Om de grote hoeveelheid aanvragen te behandelen, werd er gekozen voor een clustering aan de 

hand van de criteria uit de regelgeving maar ook van een aantal bijkomende criteria: 

3.2.1 Heraanvraag 

Als een aanvraag al goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, maar niet ingericht omdat in het 

daaropvolgende schooljaar geen leerlingen werden ingeschreven, adviseert de Vlor opnieuw 

gunstig. Het betreft hier 50 heraanvragen. 

Indien een aanvraag in een vorige ronde afgekeurd werd door de Vlaamse Regering, zal de Vlor 

onderzoeken in welke mate de heraanvraag tegemoet komt aan de reden voor de afkeuring door 

nieuwe informatie of bijkomende acties. Hier gaat het om 10 heraanvragen. 

3.2.2 Transitie van deeltijds onderwijs naar duaal 

Het stelsel leren en werken zit in een proces waarbij het omgevormd wordt tot een systeem van 

duaal leren. Een gevolg daarvan is dat vooral centra voor deeltijds leren en syntra een groot aantal 

aanvragen indient. 

Enkele scholen en centra willen voorlopen op de concordantiebeweging van 1 september 2023, 

wanneer ze de programmatie automatisch kunnen inrichten door concordantie. Ze doen toch een 

programmatieaanvraag om op zeker te spelen en zo ook het volgende schooljaar de nodige 

continuïteit in de opleiding te bewaren voor hun doelgroep, nadat de programmatie in een lagere 

graad al geconcordeerd werd.  

Indien scholen of centra een programmatie indienen om die transitie vroegtijdig te bewerkstelligen, 

wordt de programmatie gunstig geadviseerd. 

3.2.3 Aansluitende structuuronderdelen 

Er zijn scholen die een studiedomein dat al aanwezig is in de 3e graad het liefst duaal aanbieden 

in een Se-n-Se-opleiding of een 3de leerjaar van de 3de graad. Daarbij merken we dat heel wat 

scholen de niet-duale tegenhanger laten vallen. In de derde graad is niet iedereen arbeidsbereid 

en arbeidsrijp en is het aangeraden om beide opties te behouden. Een specialisatiejaar is als 

laatste stap naar de arbeidsmarkt zeer goed geschikt voor werkplekleren en behoeft geen niet-

duale tegenhanger. Het inrichten van duale Se-n-Se-opleidingen is vaak een laagdrempelige eerste 

stap voor scholen die nog geen duale opleidingen ingericht hebben. 

Criterium 4 uit de regelgeving over studiecontinuïteit behandelt programmatieaanvragen van 

specialisatiejaren of Se-n-Se-opleidingen die zich situeren in een studiegebied waarvan de school 

al een tweede jaar van de derde graad duaal organiseerde. De Vlor ziet dit breder. Als de 

programmatieaanvragen (aansluitende) structuuronderdelen betreffen die aansluiten op een 

domein dat al aanwezig is op de school, zowel duaal als niet-duaal, adviseert de Vlor die aanvragen 

gunstig.  
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4 Algemene opmerking 

4.1 Genadejaar 

Het decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs, dat in werking treedt op 1 januari 2022, 

vermeldt de aanpassing van het genadejaar, het vroegere gedoogjaar, bij programmatie in het 

gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.  

De Vlor wil zijn appreciatie uitdrukken voor deze aanpassing, waar hij in de eerdere programmatie-

adviezen herhaaldelijk om vroeg.  

De Vlor vindt het belangrijk dat duaal leren als een volwaardige leerweg beschouwd wordt die kan 

worden gevolgd door verschillende doelgroepen. Toch leidt de programmatieaanvraag nog steeds 

tot een behoorlijke planlast, zeker als de school voor een ingerichte programmatie een tijd geen 

leerlingen heeft. 

Hierna volgt het concrete advies per dossier. Dat wordt niet gepubliceerd op de website van de 

Vlor.  
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5 Bijlagen 

5.1 overzicht van de aanvragen met advies 

De eerste twee bijlagen zitten in een apart Excel-document en bevatten een overzicht van de 

programmatieaanvragen met aanduiding van het advies. 

Bijlage 1: programmaties duaal leren gewoon secundair onderwijs 2021-2022 

Bijlage 2: programmaties deeltijds beroepssecundair onderwijs 2021-2022 

5.2 Overzicht van het aantal programmaties per studiedomein 

2de graad duaal BSO  3de graad duaal BSO 3de leerj, 3de graad duaal BSO  SenSe duaal TSO 

Economie en organisatie 

10 
 

22 15  1 

Bestuurder int 

transportmidd. 1 

 

Logistiek  11 

Log. assist. magazijn 10  Ass. 

(inter)nat. 

goed.verv 

1 

Magazijnmedewerker  2  
Onthaal, organ. en sales  11 Commercieel assistent 5  

Polyv. adm. onderst.  4  
     

Verpakker 3  
       

Land- en tuinbouw 

 10 
 

 8  11   0 

Ass. plantaard. prod.   2 
 

Dier en milieu 1 Productiemedew. dier 2    

Medew. groen&tuinaanleg 2  

Groenaanleg & -beheer 6 
Natuurbeheerder 1    

Medew. groen&tuinbeheer 4  Tuinaanleg.-groenb 2    

Medewerker florist  2  Plant en milieu  1 Productiemedew. Plant 1    

     Paardenhouder 4    

     Florist 1    

Maatschappij en welzijn 

 8 
 

 3  19   0 

Medew. textielverzorg. 1  
Haarverzorging 3 Kapper-stylist 4    

Mw.prod.kl.c.-meub.st. 2  
  Kinderbegeleider 8    

Schoonmaker 5  
  Ontw. prototypes mode 1    

   
  Verzorgende/Zorgkund 6    

Sport 

 0 
 

 0  0   3 

  
 

     Fitnessbegel 3 

STEM 

  18 
 

 59  88   2 

Bandenmonteur 1 
 Afwerking bouw  3   Beveiligings

technicus  

1 

Cementgebonden voeger 3 
 

Binnen- en buitenschrw 

6 

Interieurbouwer 6  

Fietshersteller  3 
 Op.CNC-gest.houtbew.m. 3  Polyv. 

mec.zware 

bedrijfsv 

1 

Hoeknaadlasser  1 
 Schrijnwerk. houtbouw 2  

Hulpmont. steigerbouw  1 
 

Binnenschrw en interieur 

6 

Buitenschrijnwerker hout 3    

Install elektr. techn 

basiscomp 2 

 Daktimmerman 5    

Medew schilder- en 

behangw  

1  Decor-& standenbouwer 1    

Monteur san 

verwarm.install  

1  Meubelstoffeerder 1    

onderhoudsmedewerker  1  Trappenmaker 2    

Prod med drukafw  

printmed 

2  

Bouwplaatsmachinist  
2 

     

Stratenmaker 2  Bouwtechnieken  1      

   Decoratie-schild.w. 4 Fijnschilder 1    

 
  

Elektrische instal. 

3 

Elektrotechnicus 5    

   Instal. gebouw.autom 5    

   Installat. Nutsvoorz. 6    

   Fietsinstallaties  12 Mec. tuin-, park-bosm 1    

   Koelinstallaties 1 Technicus koelinsta 3    

   Koetswerk  2 Spuiter carrosserie 3    

   

Lassen-constructie  
7 

Lasser-monteerder 7    

   Pijpfitter-fabriceur 1    

   Mechan. vormgeving  1 Omst.versp./mont.afr 2    

   Podiuminstallaties  1 Podiumtechnicus 1    
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   Prev.ond.mach.&inst.  1     

   

Printmedia  

1 

Flexodrukker 1    

   Op.dig.dr.pr.m./p&k 1    

   Rotatiedrukker 1    

   Productie-industrie  1     

   

Ruwbouw 

4 

IJzervl.bekist.-beton 2    

   Stukadoor 1    

   Vloerder-tegelzetter 4    

 

  

San. & verw.install.  

2 

Brandertechnicus 

gas/stookolie 

1    

   Technicus instal.tech. 8    

   Textiel 1 Prod.op.text.prod.lijn 1    

     Dakwerker 4    

     Monteur steigerbouw 1    

     Ond.-mec.zw. bedr.v. 1    

     Ond.mec.zw.bed.v.L&TB 1    

     Pol.mec.pw&l. bedr.v. 3    

Voeding en horeca 

Voeding en horeca 8 
 

 14  14   0 

Medew. (banket)bakk.  1  
Grootkeuken & catering  4 Grootkeukenkok 2    

Medewerker fastfood  1  
Restaurant en keuken 9 Kok 8    

Medewerker kamerdienst  6  Slagerij  1      

     Hotelreceptionist 1    

     Chocolatier 3    

 

Bronnen 

Omzendbrief SO 61 van 05 februari 1999. Programmatie in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs en in het stelsel leren en werken op 1 september 2022, § 3 en 4.  11 juni 2021. 

 

 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12999#3-4
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12999#3-4

