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Vlaamse Onderwijsraad Afdeling BuSO
Leuvenseplein 4 21 februari 2002
1000 Brussel RSO/BuSO/VDC-RHE/ADV/002

Tweede advies over de nieuwe opleidingenstructuur BuSO-OV 3

1 Situering

Op 18 juli 2001 vroeg Vanderpoorten, de Vlaamse Onderwijsraad om advies uit te brengen
over voorstellen voor een nieuwe opleidingenstructuur voor opleidingsvorm 3 van het
buitengewoon secundair onderwijs (BuSO-OV 3). Op 14 november 2001 ontving de Vlor de
definitieve versie van de opleidingsfiches.
Het bureau van de Raad Secundair Onderwijs oordeelde dat een nieuwe
opleidingenstructuur voor één bepaalde sector zeker raakvlakken vertoont met
ontwikkelingen in andere sectoren. In een coherente opleidingenstructuur krijgen alle
(beroepsgerichte) opleidingen van het TSO, BSO, BuSO, DBSO en OSP een plaats. Het
bureau van de Raad Secundair Onderwijs wees de minister in een brief van 5 oktober 2001
op de noodzaak om de voorstellen voor BuSO-OV 3 af te stemmen op ontwikkelingen in
andere onderwijssectoren.

Tegelijk organiseerde het bureau overleg tussen de afdeling Buitengewoon secundair
onderwijs, vertegenwoordigers van de afdeling Technisch en Beroepssecundair onderwijs en
de commissie DBSO. Dit overleg spitste zich toe op de afstemming tussen het BuSO-OV 3
en het DBSO.
Op 13 december 2001 keurde de afdeling BuSO met eenparigheid van stemmen een eerste
advies over de nieuwe opleidingenstructuur BuSO-OV 3 (RSO/BuSO/RHE-VDC/ADV/001)
goed.
Op 17 januari 2002 organiseerde het bureau van de Raad Secundair Onderwijs overleg met
vertegenwoordigers van de afdeling Technisch en Beroepssecundair onderwijs, van de Raad
Volwassenenonderwijs, van de commissie DBSO en van de overheid. Dit overleg spitste zich
toe op de afstemming van de benamingen van de opleidingen van het BuSO-OV 3 en van
het DBSO.

De overleggroep stelde vast dat er verschillen bestaan in de benadering en in de benaming
van de studiesanctionering.
De overleggroep werkte ook een eerste voorstel uit voor een sterker gedifferentieerde
studiesanctionering binnen de opleidingen, door clusteringen van competenties te voorzien
die leiden tot een voor de sector herkenbare inzetbaarheid. De voorgestelde indeling werd
niet in vraag gesteld.
De groep deed ook voorstellen om de eenvormigheid van benamingen uitgereikt in
respectievelijk het BuSO-OV 3 en het DBSO te verbeteren.
Er zou ook een betere afstemming moeten komen tussen het BuSO, het DBSO en het OSP.
Deze afstemming is enkel gericht op de inhoud van de opleidingen en heeft niet de
bedoeling tot dezelfde opleidingenstructuren te komen.

Dit overleg is wegens de tijdsdruk nog niet afgerond. Dit advies moet dan ook als een
voorlopig voorstel worden beschouwd. Er kan immers nog gediscussieerd worden over
deelgebieden die binnen bepaalde studiegebieden ontbreken en over het clusteren van
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opleidingsonderdelen -binnen een zelfde opleiding- die leiden tot reële inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt.
De afdeling BuSO stelt voor om, na de implementatie van de nieuwe opleidingenstructuur in
de scholen vanaf 1 september 2002, een evaluatie te laten plaatsvinden teneinde het huidige
advies bij te stellen.
Het advies is goedgekeurd op de afdeling BuSO van 21 februari 2002 met eenparigheid van
stemmen. Er waren 16 stemgerechtigde leden aanwezig.

2 Herhaling van de zwaartepunten van het eerste advies over de
nieuwe opleidingenstructuur BuSO-OV 3 (RSO/BuSO/RHE-
VDC/ADV/001)

2.1 De specificiteit van he t buitengewoon onderwijs en van BuSO-OV 3

BuSO-OV 3 beoogt de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming te geven om
hun integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu mogelijk te maken. De opleiding in OV 3
omvat daarom zowel algemene en sociale vorming (ASV), waarin sociaal-maatschappelijke
vaardigheden vervat zijn, als beroepsgerichte vorming (BGV).
De visietekst bouwt dan ook terecht een aantal garanties in voor geïndividualiseerde en
flexibele leertrajecten. Dit aspect zou nog sterker in de verf moeten worden gezet.

2.2 De finaliteit van BuSO-OV 3 versterken binnen het geheel van de
beroepsgerichte trajecten

De afdeling hoopt dat een grotere transparantie van de opleidingen tegenover de
beroepenstructuur de integratie van deze kwetsbare groep jongeren in een gewoon
arbeidsmilieu kan versterken.
De opleidingenstructuur BuSO-OV 3 zal ook de plaats van OV 3 in het geheel van het
beroepsgericht onderwijs verduidelijken. Dit stimuleert onder meer trajecten voor levenslang
leren voor jongeren uit deze doelgroep. Het wordt makkelijker om de jongeren via een
aangepast leertraject in andere onderwijsvormen te plaatsen doordat de relaties tussen de
beroepsgerichte opleidingen duidelijker zullen worden.

2.3 De samenhang met andere beroepsgerichte opleidingstrajecten

De nieuwe opleidingenstructuur voor BuSO-OV 3 plaatst OV 3 binnen een geheel van
beroepsgerichte leertrajecten waarin ook het BSO, TSO, DBSO en OSP thuishoren. Daarom
hebben ontwikkelingen in het BuSO-OV 3 implicaties voor andere onderwijssectoren. Een
afstemming met andere sectoren is, waar mogelijk, daarom aangewezen.

2.4 Relatie beroepenstruc tuur - opleidingenstructuur

De afdeling vindt dat de naam van de opleidingen niet rechtstreeks te koppelen is aan een
beroepstitel. De opleiding moet wel duidelijk herkenbaar zijn voor de sector.
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2.5 Een gereduceerde opleidingenstructuur maar met een meer
gedifferentieerde studiesanctionering

Binnen de indeling in opleidingen, die de Vlor niet in vraag stelt, moet er een meer
gedifferentieerde studiesanctionering mogelijk zijn, dan nu wordt voorgesteld.
Niet alle jongeren uit het BuSO-OV 3 zullen alle competenties kunnen verwerven die zijn
opgesomd in de opleidingsfiches. Daarom is het aangewezen om kleinere maar relevante
gehelen (clusters) van verworven competenties te kunnen sanctioneren. Deze clusters slaan
op relevante gehelen van competenties die leiden tot een reële inzetbaarheid. Deze laatste
kwalificatiegetuigschriften hebben betrekking op clusters van competenties binnen de nieuwe
opleidingen zoals de visietekst die nu omschrijft.
Deze benadering valoriseert ten volle de eigenheid van het BuSO-OV 3. Eigen aan de
opleidingsvorm is dat hij jongeren via flexibele en geïndividualiseerde leertrajecten
voorbereidt op een gewoon leef- en werkmilieu. Door een gedifferentieerde maar voor de
arbeidsmarkt herkenbare studiesanctionering kan aan beide invalshoeken recht worden
gedaan.
Dit laat toe om jongeren meer kansen op studiesucces te geven, zij het voor een beperkter
onderdeel van de in de opleidingsfiche opgesomde competenties.
Deze manier van denken sluit ook beter aan bij de wijze van sanctioneren in het DBSO en
het OSP. Een vergelijkbare benadering van de studiesanctionering bevordert zinvolle
leertrajecten van jongeren bijv. in het kader van het levenslang leren.
De benamingen op de kwalificatiegetuigschriften staan los van de onderwijsvorm. Ze
omschrijven zo adequaat mogelijk de verworven competenties. De afdeling BuSO vindt dit
een positieve stap die discriminatie van jongeren uit het BuSO op de arbeidsmarkt moet
voorkomen. Anderzijds veronderstelt dit wel dat de competenties die jongeren in opleidingen
met een zelfde benaming verwerven, vergelijkbaar zijn. Indien blijkt dat jongeren in het BuSO
andere competenties verwerven dan in de vergelijkbare opleiding in het DBSO is gekozen
voor een andere benaming van de BuSO-opleiding.

De Vlor pleit er dus voor dat leerlingen die alle competenties van een opleiding verworven
hebben, een kwalificatiegetuigschrift krijgen dat de benaming draagt van de opleiding.
Leerlingen die alle competenties verworven hebben die behoren bij een cluster van
competenties die deel uitmaken van de opleiding, krijgen een kwalificatiegetuigschrift
waarvan de benaming verwijst naar een voor de werkgevers herkenbare inzetbaarheid. Deze
kwalificatiegetuigschriften worden uitgereikt door de kwalificatiecommissie op het einde van
de opleiding.
Daarnaast kan de klassenraad een attest van verworven bekwaamheden uitreiken aan
leerlingen die geen herkenbare cluster van vaardigheden verworven hebben. Dit
studiebewijs geeft een reële inschatting van de competenties die betrokkene heeft
verworven.
Een gedifferentieerde studiesanctionering staat volgens de afdeling los van de indeling van
het aanbod in opleidingen. De onderwijsinstellingen moeten het geheel van een opleiding
aanbieden. Onderwijsinstellingen die een bepaalde opleiding aanbieden, moeten beschikken
over de noodzakelijke infrastructuur en over competent personeel om de hele opleiding aan
te bieden.
De onderwijsinstelling zal ook steeds proberen om de jongere alle competenties bij te
brengen die in het opleidingsprofiel zijn vervat.
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2.6 Kwaliteitsstandaarden  in BuSO-OV 3

Een opleidingsprofiel omvat de kennis, vaardigheden en attitudes die binnen een opleiding
moeten worden aangeboden. De Vlor stelt vast dat de fiches die achter aan de tekst zijn
toegevoegd nog niet beantwoorden aan deze vereisten.
De afdeling BuSO pleit er voor dat de opleidingsfiches voor OV 3 dezelfde juridische
onderbouw krijgen als deze in het DBSO.
Zolang er geen ontwikkelingsdoelen zijn, vormen de fiches een referentiekader voor het
ontwikkelen van raamplannen.

3 Algemene opmerkingen betreffende de opleidingsfiches

De einddoelstelling van het BuSO is veel ruimer dan enkel de beroepsopleiding; nl. het
“voorbereiden op de integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu”. Door de leerlingen een
algemene, sociale en beroepsvorming te geven wil het BuSO hun integratie in een gewoon
leef- en arbeidsmilieu mogelijk maken. Daar waar het DBSO in zijn opleidingssteekkaarten
‘zelfstandig en in teamverband’ vermeldt, moet het begrip ‘zelfstandigheid’ voor het BuSO
ruimer worden geïnterpreteerd dan louter als een aspect van de technische beheersing.
De vermelding ‘op assistent-niveau’ in de BuSO-opleidingsfiches heeft een pejoratieve
bijklank en zou die jongeren die het beroep wel op een zelfstandige wijze kunnen uitoefenen,
benadelen.
De afdeling pleit er dan ook voor dat de kwalificatiecommissie meer gedifferentieerde
studiesanctioneringen, die betrekking hebben op clusters van competenties binnen de
nieuwe opleidingen en die leiden tot een inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zou kunnen
uitreiken. Dit staat reeds vermeld in punt 2.5 van het eerste advies over de nieuwe
opleidingenstructuur BuSO-OV 3. De reële inzetbaarheid moet haar vertaling krijgen in een
studiesanctionering die herkenbaar is voor het afnemend veld en niet door de toegevoegde
vermelding ‘op assistent-niveau’. De afdeling BuSO vindt dan ook dat de vermelding ‘op
assistent-niveau’ moet worden geschrapt tenzij het woord ‘assistent’ in een erkende
benaming terug te vinden is.
De afdeling neemt de opdracht op zich, om binnen de nieuwe opleidingenstructuur, een
voorstel uit te werken tot ‘clustering van bepaalde bekwaamheden binnen een zelfde
opleiding’. Dit voorstel zal in een derde advies worden verwerkt.

4 Puntsgewijze opmerkingen betreffende de opleidingsfiches

1 Plaatslager: geen opmerkingen.
2 Auto-hulpmecanicien: geen opmerkingen.
3 Metselaar: geen opmerkingen.
4 Vloerder-tegelzetter: geen opmerkingen.
5 Schilder-decorateur: geen opmerkingen.

6 Loodgieter: daar dit een gereglementeerd beroep is, wordt de opleidingsbenaming
gewijzigd in Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties.

7 Hulpdrukker: geen opmerkingen.
8 Zeefdrukker: geen opmerkingen.
9 Boekbinder: geen opmerkingen.
10 Winkelhulp: opleidingsbenaming wordt gewijzigd in Winkelbediende gezien het

dezelfde opleiding als in het DBSO betreft wordt voor dezelfde benaming gekozen.
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11 Receptiemedewerker: geen opmerkingen
12 Magazijnmedewerker: geen opmerkingen.
13 Buitenschrijnwerker: geen opmerkingen.
14 Interieurbouwer: geen opmerkingen.
15 Alu- en kunststofschrijnwerker: geen opmerkingen.
16 Meubelstoffeerder: geen opmerkingen.
17 Confectiestik(st)er: geen opmerkingen.
18 Tuinbouwarbeider: geen opmerkingen.
19 Schoenhersteller: geen opmerkingen.
20 Kappersmedewerker: geen opmerkingen.

21 Lasser-monteerder: de naam wordt gewijzigd in het taalkundig correcte Lasser-
monteur.

22 Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen: teneinde subsidieerbaar te zijn
wordt deze opleidingsbenaming gewijzigd in Logistiek assistent in ziekenhuizen en
logistiek helper in verzorgingsinstellingen.

23 Verzorgende: men gaat akkoord met deze benaming op voorwaarde dat zij toegang
geeft tot het beroep en de subsidiëring ervan toelaat.

24 Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaker: geen opmerkingen.

25 Hulpwever: doordat de taken van de hulpwever werden geautomatiseerd bestaat dit
beroep niet meer. Er wordt voorgesteld deze benaming te vervangen door wever.

26 Wasserijoperator: geen opmerkingen.
27 Slagersgast: geen opmerkingen.
28 Bakkersgast: geen opmerkingen.
29 Grootkeukenmedewerker: geen opmerkingen.
30 Onderhoudsassistent: geen opmerkingen.

voorzitter : Wim Verdyck
secretaris : Véronique De Craecker
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