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Advies over de prioritaire 
beroepskwalificatiedossiers 

1 Situering 

Artikel 10 van het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur, zoals gewijzigd door OD XXI, 
bepaalt dat de Vlaamse Regering jaarlijks prioriteiten bepaalt voor het opstellen van 
beroepskwalificatiedossiers. Volgens het decreet doet de overheid daarvoor een beroep op 
sectorale en/of interprofessionele sociale partners, VDAB, Syntra Vlaanderen en onafhankelijke 
experten. Hoewel zij een belangrijke input kunnen leveren bij de bepaling van die prioriteiten, 
worden de onderwijspartners niet betrokken bij de bepaling van de prioriteiten. Omdat de 
minister van Onderwijs en Vorming in zijn beleidsbrief aankondigt dat de ontwikkeling van 
beroepskwalificaties in 2012 op volle snelheid komt, acht de Vlor de tijd rijp om een advies over 
de prioritaire beroepskwalificatiedossiers te formuleren.  

Dit advies werd unaniem goedgekeurd door de Algemene Raad in zijn vergadering van 26 januari 
2012.  

2 Uitgangspunten  

Het onderwijs heeft nood aan beroepskwalificaties die voortvloeien uit de 
beroepskwalificatiedossiers. Beroepskwalificaties zijn noodzakelijk met het oog op het kritisch 
bekijken,  actualiseren, vrijwaren en vernieuwen van het beroepsgerichte onderwijsaanbod.  

Omdat de Vlor beseft dat het onmogelijk is om alle beroepskwalificaties tegelijkertijd te 
ontwikkelen,  vraagt hij om een aantal prioriteiten te stellen vanuit volgende uitgangspunten: 

¬ Beroepskwalificaties zijn nodig in het volledige beroepsgerichte onderwijs.  De prioriteiten 
worden daarom onderwijsvorm- en –niveauoverstijgend gekozen door niet te vertrekken 
van de gebruikelijke onderwijsindeling in studiegebieden of rubrieken, maar wel van de 
architectuur van Competent. Dit laat ook toe om sectoroverstijgende profielen op te 
nemen.  

¬ Aangezien zowel de beroepscompetentieprofielen van Competent als de 
beroepskwalificatiedossiers in clusters worden ontwikkeld, heeft de Vlor ervoor gekozen 
om vooral clusters naar voor te schuiven.  

¬ De Vlor spreekt zich dus niet uit over specifieke beroepskwalificaties of 
beroepskwalificatiedossiers, wel over clusters van beroepscompetentieprofielen waaruit 
respectievelijk beroepskwalificatiedossiers en beroepskwalificaties worden afgeleid.  
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3 Prioriteiten 

De Vlor adviseert de overheid om volgende domeinen, subdomeinen en clusters uit Competent1

B 180502 - textielontwerper 

 
voorrang te geven bij de ontwikkeling van beroepskwalificatiedossiers.  

D – Handel, Verkoop en Groothandel 

F – Bouw en Openbare Werken  

G – Horeca, Toerisme, Vrije Tijd en Animatie (alle onderliggende subdomeinen) 

H 1205 - Studies - modellen in de nijverheid van soepele materialen 

H 15 – Kwaliteit en industriële analyse 

H 23 – Chemie en farmaceutische industrie 

H 25 – directie, leiding en bestuur van industriële productie 

H 26 –Elektronica en Elektriciteit 

H 29 –Mechanica, Metaalbewerking en Machines 

I 13 – installatie en onderhoud van productiesystemen en collectieve installaties 

I 14 – installatie en onderhoud van huishoudelijke en informaticavoorzieningen 

I 16- installatie en onderhoud van voertuigen, machines en vaartuigen (zonder 160201 t/m 
160203) 

J13 – medisch-technische medewerkers 

J14 – Revalidatie en Prothesen 

J15 – Paramedische Zorgen 

K11 – Persoonsbegeleiding 

K12 -  Sociale, Sociaal-educatieve en Socio-culturele dienstverlening 

K13 – hulp bij het dagelijks leven 

K190201 – juridisch medewerker  

K17 – Defensie, Openbare Veiligheid en Noodhulp 

K25 – Privébeveiliging  

M - ondersteuning aan bedrijven in organisaties 

4 Nood aan een realistisch vervolgtraject 

Het hoge aantal prioriteiten in de lijst is te verklaren door de grote nood aan referentiekaders in 
het beroepsgericht onderwijs. De Vlor is zich er terdege van bewust dat het onmogelijk is om alle 
prioriteiten op korte termijn uit te voeren, maar vindt het wel belangrijk dat de overheid zicht 
heeft op de omvang van de nood.  

Door het achterwege blijven van de uitrol van de kwalificatiestructuur is de onrust in het 
beroepsgericht onderwijsveld gegroeid over de uitvoering van geplande hervormingen en 

                                                                                                                                                                     
1 http://production.competent.be/competent-nl/main.html  

http://production.competent.be/competent-nl/main.html�
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bestaande procedures. De Vlor vraagt daarom uitdrukkelijk dat er, zodra de Vlaamse Regering 
een prioriteitenlijst heeft opgesteld, een duidelijk en vooral realistisch traject wordt uitgestippeld 
voor de oplevering van de beroepskwalificaties en de mogelijkheid tot het indienen van 
onderwijskwalificaties. De communicatie van een duidelijke en realistische timing maakt het 
mogelijk dat onderwijsverstrekkers zich voorbereiden op een kwalitatieve vertaling van de 
beroepskwalificaties naar opleidingstrajecten. 

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne                             Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal                          voorzitter 
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