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Advies omtrent het ontwerpbesluit tot samenstelling van een 
beroepscommissie omtrent het verwerven van een titel van 

beroepsbekwaamheid 

1 Situering  

Op 2 oktober 2007 vroeg de heer Frank Vandenbroucke, minister van Onderwijs en Vorming, 
aan de Vlor een advies over het ontwerpbesluit tot samenstelling van een beroepscommissie 
omtrent het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid. Deze beroepscommissie 
heeft als taak te beslissen over ingediende bezwaren met betrekking tot de procedure voor 
het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid. 

Dit advies werd voorbereid door de commissie Onderwijs, Vorming en Arbeidsmarkt en 
besproken op de Algemene raad van 22 november 2007.  

De Algemene Raad keurde dit advies unaniem goed. 

2 Algemene bemerking 

Vooraf wil de Vlor met betrekking tot de financiering van de testcentra verwijzen naar zijn 
advies op het ontwerpbesluit ter uitvoering van het decreet van 30 april 20041 en zijn advies 
op de beleidsbrief 2007-20082.  

3 Advies over het ontwerpbesluit tot samenstelling van een beroepscommissie 
omtrent het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid 

De Vlor gaat akkoord met de samenstelling van de beroepscommissie zoals die wordt 
voorgesteld in het ontwerpbesluit op voorwaarde dat de commissie: 

- zich in zijn werkzaamheden beperkt tot ingediende bezwaren met betrekking tot de 
procedure die gevolgd werd met het oog op het behalen van een titel van 
beroepsbekwaamheid; 

- ingediende bezwaren met betrekking tot de procedure waarbij bepaalde erkende 
studiebewijzen beschouwd worden als titel van beroepsbekwaamheid onontvankelijk 
verklaart in afwachting van de kwalificatiestructuur. 

Kortom, de Vlor is van mening dat de beroepscommissie voor het vaststellen van de relatie 
tussen erkende studiebewijzen en de titels van beroepsbekwaamheid de kwalificatiestructuur 
moet afwachten. 

                                                 
1 Vlor (2005) Advies van de Algemene Raad over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het 

decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, 23 juni. 
2 Vlor (2007) Advies van de Algemene Raad over de beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2007-2008, 22 november  



 2 

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, is het noodzakelijk de samenstelling van 
de beroepscommissie uit te breiden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld.  

Tot slot wil de Vlor het belang van art.9 §5 van het decreet van 30 april 2004 beklemtonen 
dat de onafhankelijkheid van de leden van de beroepscommissie regelt. Personen die een 
rol hebben gespeeld in de erkenningsprocedure tot het verwerven van een titel van 
beroepsbekwaamheid, mogen geen deel uitmaken van de beroepscommissie.  
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