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Betreft: vraag advies i.v.m. aanvraag nieuw structuuronderdeel ‘Butler-eventorganisator’ (se-n-se na OK4)

Mevrouw Van Heurck,

‘Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure 
voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het secundair onderwijs dat niet of niet automatisch tot 
een onderwijskwalificatie leidt’ schrijft voor dat AHOVOKS op eigen initiatief of op vraag van belanghebbenden 
een voorstel voor een (geactualiseerde) onderwijskwalificatie/nieuw structuuronderdeel kan ontwikkelen en dit 
ter advisering voorlegt aan de VLOR. 

AHOVOKS ontving volgende aanvraag:

- een aanvraag voor een nieuw structuuronderdeel ‘Butler-eventorganisator’ (se-n-se na OK4), ingediend 
door Gert Rots, coördinerend technisch adviseur verbonden aan de Hotel- en slagerijschool Ter Groene 
Poorte/Instituut voor Voeding vzw en ondersteund door Horeca Forma Vlaanderen.

Met het oog op het creëren van draagvlak heeft AHOVOKS conform het bovenvermelde besluit de aanvragers, 
vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het 
Gemeenschapsonderwijs en vertegenwoordigers van het departmenent onderwijs, AGODI en de 
onderwijsinspectie geraadpleegd. Het overleg heeft plaatsgevonden op 20 oktober 2022.

Het dossier omtrent deze aanvraag wordt aan de VLOR voorgelegd ter advies.

Het bestaat uit volgende documenten (die als bijlage zijn toegevoegd):

- aanvraag van het nieuw structuuronderdeel ‘Butler-Eventorganisator’
- ondersteuning van de aanvraag door Horeca Forma Vlaanderen
- verslag van de raadpleging
- advies van AHOVOKS 

mailto:sarah.bonte@ond.vlaanderen.be


pagina 2 van 2

Aangezien de Vlaamse Regering uiterlijk 31 december een beslissing moet nemen over deze dossiers en er 
voorafgaand nog een advies van Inspectie van financiën moet ingewonnen worden, zou ik u willen vragen om 
zo snel als mogelijk een advies over deze dossiers te willen bezorgen. Alvast dank hiervoor.

Met de meeste hoogachting,

Peter Parmentier
Administrateur-generaal
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:Peter Parmentier (Signatu
Getekend op:2022-11-09 13:19:23 +01:00



Aanvraag nieuw structuuronderdeel Butler-Eventorganisator

Indieningsdatum
22/05/2022

Aanvrager
Gert Rots
Hotel- en slagerijschool Ter Groene Poorte / Instituut Voor Voeding vzw
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge – Sint-Michiels

Nieuw structuuronderdeel
Butler-Eventorganisatie
Se-n-se - Butler-intendant (omvormen naar Butler-Eventorganisator)

Samenstelling
Deze Se-n-se wordt samengesteld uit bij voorkeur 2 bestaande beroepskwalificaties binnen de matix
domein Voeding en Horeca, Se-n-Se na OK 4. Deze beroepskwalificaties zijn nog nergens ingeschaald
binnen het secundair onderwijs en horen, gezien de reeds bestaande opleiding butler-intendant,
thuis in het domein voeding en horeca. Het gaat meer concreet om de beroepskwalificaties
"Manager Housekeeping" en "Recreatief Medewerker". Minstens "Manager Housekeeping" dient
gelinkt te worden aan Butler-intendant als Se-n-Se, de combinatie met "Recreatief Medewerker"
maakt de koppeling met organisatievermogen en eventorganisator als een Se-n-Se na OK4 nog
sterker.

Motivering
Binnen de concordantie is er momenteel sprake van het schrappen van Butler-intendant. De
actualisatie gaat om het ongedaan maken van het schrappen van deze opleiding, echter wel over het
concorderen binnen het domein voeding en horeca met de bestaande beroepskwalificaties Manager
Housekeeping (niveau 4) en Recreatief medewerker (niveau 4).

Binnen de concordantie is er momenteel sprake van het schrappen van Butler-intendant. Deze
opleiding is echter reeds jaren succesvol op onze school en is een perfecte vervolgopleiding voor
leerlingen vanuit de dubbele finaliteit derde graad Restaurant-Keuken/Hotel. In de nieuwe
beroepskwalificaties ingeschaald in de matrix ontbreekt voor een groot deel de hotelcomponent en
het gastheerschap, gastmeesterschap en gastvrouwschap dat vandaag wel in deze opleidingen te
vinden is. De combinatie van deze twee beroepskwalificaties zal deze component via een Se-n-Se
vrijwaren en zal de kansen van de afgestudeerde jongeren die geen HBO5 of hoger onderwijs wensen
te doen, opentrekken naar de sectoren hotels, butlerschap, evenorganisatie. Reeds vandaag is dit
een succesvolle opleiding waarbij leerlingen vanuit 6TSO de extra opstap maken naar een carrière in
binnen-en buitenland binnen het butlerschap, maar ook via deze opleiding een extra voorbereiding
krijgen op een vervolgopleiding hotelmanagement.
De beroepsfederaties Horeca evenals de Deheer Vermeulen van de School for Butlers werden
bevraagd omtrent hun steun in deze aanvraag en zullen mogelijks hun steun voor deze aanvraag ook
rechtstreeks via KenC@vlaanderen.be bekend maken.



Betreft: aanvraag Hotel- en Slagerijschool Ter Groene Poorte, tot actualisatie van de Se-n-
Se onderwijskwalificatie “Butler-intendant”

Geachte heer/mevrouw,

We mochten vernemen dat de hotel- en slagerijschool Ter Groene Poorte een aanvraag tot
actualisatie van de Se-n-se’s heeft ingediend.

Het gaat concreet over het ongedaan maken van het schrappen van de opleiding Butler-
intendant als Se-n-Se en het concorderen van deze opleiding binnen het domein voeding en
horeca met de bestaande beroepskwalificaties Manager Housekeeping (niveau 4).

Dit moet dan concreet een Se-n-Se worden binnen het domein Voeding- en horeca,
aangezien de scholen binnen dit domein de nodige ervaring hebben opgebouwd om deze
opleiding in te richten.

Als sector willen we onze steun voor deze aanpassing bij deze uitspreken.

We hebben vanuit de bestaande opleiding Butler-intendant reeds jaren positieve ervaringen
met succesvolle carrieres en vervolgopleidingen bij leerlingen die deze opleiding hebben
gevolgd. Het klopt echter dat vlaanderenbreed er weinig leerlingen in deze opleiding
stappen, echter het is ook bekend dat enkel Ter Groene Poorte deze opleiding aanbiedt. In
die zin is de kost van deze opleiding voor de maatschappij beperkt, aangezien alle leerlingen
hiervoor in dezelfde klas ondergebracht zijn. Ter Groene poorte is ook bereid om bij
aanvaarding een eigen leerplan te ontwikkelen en goed te laten keuren.

Daarenboven ontbreekt in de nieuwe beroepskwalificaties ingeschaald in de matrix voor een
groot deel de hotelcomponent en het gastheerschap, gastmeesterschap en gastvrouwschap
dat vandaag wel in deze opleidingen te vinden is. De manager housekeeping zal deze
component via een Se-n-Se vrijwaren en de kansen van de afgestudeerde jongeren die geen
HBO5 of hoger onderwijs wensen te doen, opentrekken naar de sectoren hotels,
butlerschap, evenorganisatie.

Reeds vandaag is dit een succesvolle opleiding waarbij leerlingen vanuit 6TSO de extra
opstap maken naar een carrière in binnen-en buitenland binnen het butlerschap, maar ook
via deze opleiding een extra voorbereiding krijgen op een vervolgopleiding
hotelmanagement.

We hopen daarom ook dat de aanvraag van de hotel- en slagerijschool Ter Groene Poorte
positief zal beoordeeld worden en herhalen onze expliciete steun voor deze aanvraag. We
zijn steeds bereid tot verder overleg

Met vriendelijke groet

Robin Vanderelst, Directeur Horeca Forma



Verslag raadpleging van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van
inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs en van de aanvragers van het voorstel van
onderwijskwalificatie “Butler-Eventorganisator”

Aanwezig:

- Namens AHOVOKS: Hannelore Baeyens, Sarah Bonte en Séverine De Bruyn
- Namens de onderwijsverstrekkers: Cindy Lammens en Wim De Pue (KathOndVla), Peter

Druyts (GO!), Sofie Truwant (OVSG), Koen Bouve (POV)
- Namens het Departement Onderwijs: Chama Rhellam
- Namens: AGODI: Marc Van de Meirssche
- Namens onderwijsinspectie: Wendy Franquet
- Namens de aanvragers: Gert Rots, Iris Cornette en Christine Dhondt (Ter Groene Poorte)
- Extra aanwezigen: Robin Vanderelst (Horeca Forma Vlaanderen)

Plaats: Microsoft Teams vergadering

Datum: 20 oktober 2022

Verslag

Toelichting van de aanvragers van het voorstel van onderwijskwalificatie “Butler-Eventorganisator”

De huidige se-n-se Butler-Intendant is niet opgenomen in de geactualiseerde studieaanbod van het
secundair onderwijs (‘de matrix’). Momenteel is dit een opleiding die enkel wordt aangeboden in Ter
Groene Poorte. Gert Rots geeft aan dat er in Ter Groene Poorte jaarlijks 12 à 18 leerlingen deze se-n-
se-opleiding volgen. Ter Groene Poorte beschikt bijgevolg over de nodige expertise,
samenwerkingsverbanden,… om deze opleiding die aangevraagd wordt, te continueren/aan te bieden.

In de matrix is er zowel in de 3e graad als in de se-n-se aandacht voor de zaal-component en de keuken-
component, maar de derde component ‘gastmeesterschap of gastheerschap/gastvrouwschap’ (o.a.
binnen een hotelcontext) ontbreekt. Om dit hiaat op te vangen wordt een nieuw structuuronderdeel
aangevraagd: “Butler-Eventorganisator”, een se-n-se na OK4 (dubbele finaliteit). De
beroepskwalificatie ‘Manager housekeeping’ wordt aangegeven als inhoud van de beroepsgerichte
vorming van dit structuuronderdeel. Deze beroepskwalificatie is nog niet gekoppeld aan een ander
structuuronderdeel binnen de matrix en omvat de organisatiecompetenties die van een butler
verwacht worden.

Ter Groene Poorte erkent dat dit een dure opleiding zou zijn als dit zou verspreid worden over
Vlaanderen, gezien het beperkt aantal leerlingen. Toch is er geen vraag om de opleiding te beperken
tot Ter Groene Poorte.



Ter Groene Poorte geeft aan dat er bij leerlingen vraag is naar deze opleiding. Momenteel zijn er
leerlingen die een andere se-n-se volgen opdat ze volgend jaar zouden kunnen instromen in de se-n-
se Butler-Eventorganisator (de se-n-se ‘Butler-Intendant’ wordt momenteel niet ingericht, gezien
gewacht wordt op het studieaanbod van het geactualiseerde secundair onderwijs). De school heeft
zicht op een 14-tal leerlingen die volgend jaar deze opleiding zouden willen volgen.

Bij de privéopleiders bestaat de School for Butlers. Deze opleiding gaat verder dan de opleiding bij Ter
Groene Poorte. Bijgevolg kan de se-n-se opleiding “Butler-Eventorganisator” een opstap zijn naar de
opleiding die de School for Butlers aanbiedt. Bovendien is deze privéopleiding veel duurder.

Aanvulling door Horeca Forma Vlaanderen

Horeca Forma Vlaanderen ondersteunt de aanvraag van Ter Groene Poorte.

Gastheerschap/gastvrouwschap heeft een duidelijk plaats nodig binnen het onderwijs, naast
competenties ivm de zaal en de keuken. De beroepskwalificatie ‘Manager Housekeeping’ kan hier
invulling aan geven gezien in deze beroepskwalificatie het gastheerschap/gastvrouwschap aan bod
komt.

De sector zegt geen beroepskwalificatie ‘Butler’ te zullen ontwikkelen maar geeft wel aan dat, op basis
van een recent afgerond competentieprognoseonderzoek, de beroepskwalificatie
‘Gastheer/Gastvrouw’, in het voorjaar 2023 zal ontwikkeld worden.

Bespreking

De vergadering maakt volgende overwegingen:
- Er wordt erkend dat de component van het gastheerschap of gastheerschap/gastvrouwschap

momenteel niet is opgenomen in het studieaanbod van het secundair onderwijs. Het
aangevraagde structuuronderdeel kan daaraan tegemoet komen.

- De naamgeving van het aangevraagde structuuronderdeel is tweeledig; er wordt gesproken
van zowel butler als eventorganisator, terwijl er slechts één beroepskwalificatie naar voor
geschoven wordt om hieraan beroepsgerichte inhoud te geven.

- De component van het gastheerschap/gastvrouwschap zou, door de aanvraag van dit nieuwe
structuuronderdeel, worden opgenomen door de beroepskwalificatie ‘Manager
Housekeeping’. Deze beroepskwalificatie focust echter op de context van het hotel, een
context waarin een butler kan werken maar waarin dat niet noodzakelijk zo is (een butler kan
ook tewerkgesteld worden bij een gezin,…). Het is echter wenselijk om eerst een volledig zicht
te krijgen op de beroepskwalificaties die de gastheerschap/gastvrouwschap-component
bevatten, specifiek de nieuw te ontwikkelen beroepskwalificatie ‘Gastheer/Gastvrouw’.

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt er geconcludeerd dat het aangevraagde
structuuronderdeel momenteel best niet wordt toegevoegd aan het studieaanbod van het secundair
onderwijs.

De procedure kan, nadat er zicht is op alle beroepskwalificaties hernomen worden. Een mogelijk
tijdpad daarbijn is: voorjaar 2023 – afronden beroepskwalificatie ‘Gastheer/Gastvrouw’ en
herindiening aanvraag nieuw structuuronderdeel, december 2023 afronden procedure nieuw



structuuronderdeel, november 2024 – programmatie, september 2025 – start nieuwe se-n-se-
opleiding.



ADVIES

Aanvraag nieuw structuuronderdeel
BUTLER-EVENTORGANISATOR

AHOVOKS adviseert om in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot 
vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe 
structuuronderdelen in het secundair onderwijs dat niet of niet automatisch tot een 
onderwijskwalificatie leidt, artikels 6/1 en 6/2, ingevoegd bij het besluit van 16 juli 2021, het voorstel 
van een nieuw structuuronderdeel Butler-Eventorganisator niet goed te keuren.

Hierbij wordt verwezen naar: 
- Het voorstel van een nieuw structuuronderdeel ‘Butler-Eventorganisator, ingediend door Gert 

Rots, coördinerend technisch adviseur verbonden aan de Hotel- en slagerijschool Ter Groene 
Poorte/Instituut voor Voeding vzw op 22/05/2022 en ondersteund door Horeca Forma 
Vlaanderen (bijlage 1)

- De raadpleging van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van inrichtende 
machten en het Gemeenschapsonderwijs op 20/10/2022 (bijlage 2)

Inhoud van het voorstel en argumentatie van de aanvrager

De aanvrager stelt voor om een nieuw structuuronderdeel ‘Butler-Eventorganisator’ in te richten. Het 
gaat om een se-n-se na OK4, dubbele finaliteit waaraan de beroepskwalificatie ‘Manager 
Housekeeping’ (VKS niveau 4) wordt gekoppeld.  

Binnen domein voeding en horeca zijn zowel een keukencomponent als een zaalcomponent voorzien 
in de opleidingen, zowel in de derde graad en de se-n-se jaren. De aanvrager beargumenteert dat 
gastmeesterschap, gastheerschap of gastvrouwschap (naast keuken en zaal) een extra niveau is in de 
dienstverlening naar de consumenten toe. Steeds meer restaurants en hotels bieden een butlerservice 
aan. 

Het gaat om een duidelijke niche binnen het domein voeding en horeca. Momenteel biedt slechts één 
school, Ter Groene Poorte, de opleiding aan binnen onderwijs voor een beperkt aantal leerlingen. 
Daarnaast kan in de ‘School for butlers and hospitality’ (een privé-opleiding) de opleiding tot 
gastmeesterschap, gastheerschap of gastvrouwschap gevolgd worden. Deze opleiding gaat verder dan 
de opleiding bij Ter Groene Poorte. Bijgevolg kan de se-n-se opleiding “Butler-Eventorganisator” een 
opstap zijn naar de opleiding die de School for Butlers aanbiedt. Bovendien is deze privéopleiding veel 
duurder.



De aanvragers geven aan dat ze opmerken dat de interesse van de leerlingen gedurende de opleiding 
in de derde graad inhoudelijk aangewakkerd wordt richting keuken, richting zaal/sommelier of richting 
gastheerschap/gastvrouwschap. De leerlingen willen kunnen kiezen voor praktijkgerichte opleidingen, 
met heel wat stages, studiebezoeken en bedrijfsbezoeken. Twee van deze drie richtingen (keuken en 
zaal/sommelier) zijn reeds opgenomen als de se-n-se opleidingen van het geactualiseerde secundair 
onderwijs. Een se-n-se-opleiding rond gastheerschap ontbreekt. Binnen het domein ‘Voeding en 
Horeca’ zijn er momenteel geen se-n-se na OK4 opgenomen binnen het studieaanbod van het 
secundair onderwijs. Leerlingen die een OK4 in handen hebben maar zich in het secundair onderwijs 
toch verder willen bekwamen kunnen een se-n-se na OK3 volgen. Binnen de 3e graad dubbele finaliteit 
is de richting ‘Horeca’ opgenomen (inhoud: eindtermen, specifieke eindtermen en de 
beroepskwalificaties kok en kelner) en is de logische vooropleiding voor de aangevraagde 
onderwijskwalificatie. In de opleiding van de 3e graad ligt de centrale focus op de keuken en de zaal. 
De meest voor de hand liggende vervolgopleidingen voor leerlingen van ‘Butler-Eventorganisator’ is 
de graduaatsopleiding ‘Logies-, restaurant- en cateringmanagement’ of de professionele bachelor 
‘Hotelmanagent’.

Raadpleging

De aanvraag van het nieuwe structuuronderdeel werd op 20 oktober 2022 besproken in een gesprek 
met vertegenwoordiging van de aanvragers, de onderwijsverstrekkers, het departement onderwijs, de 
onderwijsinspectie, AGODI en AHOVOKS.

De vergadering maakt volgende overwegingen:
- Er wordt erkend dat de component van het gastheerschap/gastvrouwschap momenteel niet is 

opgenomen in het studieaanbod van het secundair onderwijs. Het aangevraagde 
structuuronderdeel kan daaraan tegemoet komen.

- De naamgeving van het aangevraagde structuuronderdeel is tweeledig; er wordt gesproken 
van zowel butler en eventorganisator, terwijl er slechts één beroepskwalificatie naar voor 
geschoven wordt om hieraan beroepsgerichte inhoud te geven.

- De component van het gastheerschap/gastvrouwschap zou, door de aanvraag van dit nieuwe 
structuuronderdeel, worden opgenomen door de beroepskwalificatie ‘Manager 
Housekeeping’. Deze beroepskwalificatie focust echter op de context van het hotel, een 
context waarin een butler kan werken maar waarin dat niet noodzakelijk zo is (een butler kan 
ook tewerkgesteld worden bij een gezin,…). Het is echter wenselijk om eerst een volledig zicht 
te krijgen op de beroepskwalificaties die deze component van het 
gastheerschap/gastvrouwschap bevatten, specifiek de nieuw te ontwikkelen 
beroepskwalificatie ‘Gastheer/Gastvrouw’.

De vergadering concludeerde, op basis van bovenstaande overwegingen, dat het aangevraagde 
structuuronderdeel momenteel best niet wordt toegevoegd aan het studieaanbod van het secundair 
onderwijs. De procedure kan, nadat er zicht is op alle beroepskwalificaties hernomen worden.

Argumentatie advies van AHOVOKS
AHOVOKS volgt het advies van de partners binnen de raadpleging en adviseert om dit voorstel tot 
actualisering niet goed te keuren op basis van de volgende drie argumenten:

1. Beroepskwalificaties
De beroepskwalificatie ‘Gastheer/Gastvrouw’ zal door Horeca Forma Vlaanderen worden ontwikkeld 
in het voorjaar van 2023. Het is aangewezen daarop te wachten vooraleer de component van 
gastmeesterschap binnen de matrix van het secundair onderwijs te bekijken.



2. Profilering 
Ter Groene Poorte geeft aan de beroepskwalificatie Manager Housekeeping te gebruiken als basis voor 
het nieuwe structuuronderdeel “Butler-Eventorganisator”. Er bestaan vragen bij het gebruik van deze 
beroepskwalificatie voor dit structuuronderdeel aangezien het structuuronderdeel een duidelijke 
identiteit dient te krijgen die niet volledig gewaarborgd wordt via de invulling met deze 
beroepskwalificatie (de beroepskwalificatie focust enkel op de context van een hotel). 

3. Leerlingenaantal
Het gaat hier om een opleiding voor een beperkt aantal leerlingen waarbij Ter Groene Poorte de enige 
aanbieder is. De school spreekt zelf van 12 à 18 leerlingen. De officiële cijfers wijzen op lager aantal. 
Bovendien zou het inrichten van deze opleiding over meerdere hotelscholen in Vlaanderen impliceren 
dat de kosten zullen stijgen aangezien het huidig beperkt aantal leerlingen dan mogelijks verspreid 
zullen worden over de hotelscholen in Vlaanderen. 

Peter Parmentier
Administrateur-generaal AHOVOKS

20 oktober 2022
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