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Advies over de herprofilering van de studierichtingen in de tweede graad
BSO, die voorbereiden op de studierichtingen in de derde graad BSO
van de studiegebieden 'Auto', 'Mechanica-Elektriciteit' en 'Koeling en

warmte'
 

1 Situering

De heer L. Van Den Bossche, toenmalig Vlaams minister van Onderwijs en
Ambtenarenzaken, stelde op 17 juli 1996 een discussienota voor betreffende het
onderwijsaanbod in het secundair onderwijs. Deze nota bevatte ondermeer een voorstel tot
een beperking en classificatie van de studierichtingen: de zogenaamde "reductie van de
studierichtingen".

Op 24 maart 1997 bracht de Raad Secundair Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad over
de voornoemde discussienota een advies uit. Inzake de studierichtingen Centrale
verwarming en/of Sanitaire installaties van het studiegebied ‘Koeling en Warmte’ bevatte het
een verdeeld advies. De afdeling TSO-BSO had hierover immers geen consensus kunnen
bereiken.

In het decreet van 14 juli 1998, houdende diverse maatregelen met betrekking tot het
secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het
basisonderwijs, evenals in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de
studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs van 7 september 1999 en
in de ministeriële omzendbrief SO 60 (5-2-1999) betreffende studieaanbod voltijds secundair
onderwijs wordt de wijze van verplichte omzetting geregeld. Bovendien wordt hierin bepaald
dat vanaf 1 september 1999 tot en met 1 september 2004 progressief, leerjaar na leerjaar te
beginnen met het tweede leerjaar en het beroepsvoorbereidend leerjaar van de eerste
graad, alle bestaande benamingen van structuuronderdelen naar de nieuwe worden
omgezet.

Voor het studiegebied ‘Koeling en warmte’ betekende dit concreet dat de progressieve
schrapping van de studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties in de tweede
graad BSO werd gestart op 1 september 2000.
Omdat vooral de bouwsector bleef ijveren voor het behoud van het voornoemde
structuuronderdeel, vroeg Mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en
Vorming op 13 februari 2001 aan de Vlor advies over dergelijke wijziging in de reductie van
studierichtingen.

In haar advies betreffende de studierichtingen ‘Centrale verwarming’ en ‘Sanitaire
installaties’, dd. 27 april 2001 pleitte de afdeling TSO-BSO ervoor om de reductie, zoals die
reeds (progressief) bezig was, verder te zetten. Ze engageerde zich hierbij evenwel om in de
loop van het schooljaar 2001-2002 een visie uit te werken over de herprofilering van de
studierichting(en) in de tweede graad BSO, die voorbereiden op de studierichtingen in de
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derde graad BSO van de studiegebieden ‘Auto’, ‘Mechanica-Elektriciteit’, ‘Koeling en
warmte’.

In opdracht van de afdeling TSO-BSO boog de sectorcommissie 'Metaal-Elektriciteit-
Kunststoffen’ zich - vanaf begin juni 2001 - geregeld over het aangegane engagement.
Stilaan groeide er een consensus over de wijze waarop de tweede graad BSO als onder-
bouw voor de studierichtingen in de derde graad BSO van de studiegebieden ‘Auto’,
‘Mechanica-Elektriciteit’ en ‘Koeling en warmte’ in de toekomst het best wordt uitgebouwd.
Ook de sectorcommissie ‘Bouw-Hout-Decoratie’ bleek zich in deze oplossing te kunnen
vinden.

Op 22 februari 2002 besprak de afdeling TSO-BSO van de Vlaamse Onderwijsraad het
voorstel en keurde het als advies unaniem goed; dit in aanwezigheid van 16
stemgerechtigde leden.

2 Advies

Op aangeven van haar sectorcommissies ‘Metaal-Elektriciteit-Kunststoffen’ en ‘Bouw-Hout-
Decoratie’, is de afdeling TSO-BSO van oordeel dat als onderbouw voor de studierichtingen
in de derde graad BSO van de studiegebieden ‘Auto’, ‘Mechanica-Elektriciteit’ en ‘Koeling en
warmte’ in de tweede graad BSO best maar één studierichting wordt aangeboden, die
bestaat uit een vaste, gemeenschappelijke stam en een verplichte keuze uit een
(beperkt) aantal optionele componenten. Hierbij dienen de keuzegedeeltes voor leerlingen
en ouders transparant en herkenbaar te zijn, zodat het zeer duidelijk is naar welke
studierichtingen (en welke arbeidssectoren na het afstuderen) van de 3de graad zij
oriënteren.

De afdeling TSO-BSO verbindt zich ertoe om nog vóór 15 juni 2002 hierover een definitief
advies uit te brengen, waarin bovenstaand concept concreet is uitgewerkt. Vertrekkend van
een consensus omtrent drie elementen: algemene vorming, brede gemeenschappelijke stam
technische basiskennis én duidelijke opties die een stel oriëntaties beklemtonen, werkt
momenteel een werkgroep voorstellen uit die vorm geven aan de inhoud en structuur.
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