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Advies over de voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift 
tweede graad secundair onderwijs in het DBSO 

1 Situering 

In de ministeriële omzendbrief SO 66 over de organisatie van het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs zijn de voorwaarden en modaliteiten opgenomen die betrekking hebben op het 
uitreiken van het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs in het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs. 

Deze omzendbrief verduidelijkt aan de centra DBSO de bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse Regering houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs van 31 
juli 1990. De opgenomen bepalingen zijn echter vaak voor interpretatie vatbaar. In dit advies 
wil de Raad Secundair Onderwijs dan ook een aantal aanbevelingen formuleren om 
omzendbrief SO 66 bij te sturen. 

2 Invulling van het begrip deeltijdse werkplekervaring 

Conform het besluit van de Vlaamse Regering bepaalt omzendbrief SO 66 onder punt 
4.4.3.1 onder meer dat een regelmatige leerling een deeltijdse alternerende 
werkplekervaring moet hebben om in aanmerking te kunnen komen voor het behalen van het 
getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.  

Dit aspect wordt verder verduidelijkt in de specifieke bepalingen door een opsomming van 
verschillende werkervaringscontracten. Maar deze opsomming is in tegenspraak met het 
besluit dat enkel spreekt over een “werkplekervaring”. De raad merkt verder op dat een 
limitatieve lijst niet aangewezen is omdat de omzendbrief telkens aangepast dient te worden 
wanneer een ander contract eveneens in aanmerking kan komen. Zo is het bijvoorbeeld 
noodzakelijk om ook interimcontracten te kunnen beschouwen als een deeltijdse 
alternerende werkplekervaring. Dit geldt eveneens voor contracten die afgesloten zijn in 
deeltijdse leersystemen buiten het DBSO, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer een 
leerling overstapt vanuit een leerovereenkomst in de middenstand. Hierbij dient de periode in 
de leertijd bovendien ook beschouwd te worden als onderdeel van de voorwaarde dat de 
betrokken leerling minimum twee schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd. 

De raad stelt daarom voor dat de omzendbrief enkel een deeltijdse contractuele 
werkplekervaring zou vermelden, zonder opsomming van mogelijke contracten. Tevens dient 
de vermelding “werkervaringscontract” in gans de tekst vervangen te worden door 
“werkplekervaring”. 



3 

3 Alternerende werkplekervaring 

Bij het toeleiden van DBSO-leerlingen naar het normaal economisch circuit, is het voor 
sommige jongeren aangewezen dat zij een leertraject doorlopen waarvoor eerst een contract 
brugproject wordt afgesloten. Voor alle andere contracten moet er echter een rechtstreekse 
band bestaan tussen de opleiding in het centrum DBSO en de werkplekervaring. Hierdoor 
komen jongeren met een deeltijds arbeidscontract dat niet in de strikte zin alterneert met de 
opleiding niet in aanmerking voor het behalen van het getuigschrift van de tweede graad van 
het secundair onderwijs. Het is noodzakelijk dat deze jongeren dit contract wel mee in 
aanmerking kunnen laten komen voor het behalen van het getuigschrift. De contractvorm 
brugproject wordt trouwens nu reeds vermeld in de omzendbrief. Terecht wordt hiervoor het 
beginsel van alternering afgezwakt.  

De raad stelt voor om het begrip alternerend leren en werken dan ook breder in te vullen. 
Wel vindt hij dat er steeds een contractuele basis moet zijn voor elke werkplekervaring. Het 
alternerend aspect wordt trouwens verder gewaarborgd door de goedgekeurde 
opleidingskaarten die horen bij elke kwalificatiegerichte opleiding in het DBSO. Het begrip 
“alternerende werkplekervaring” wordt dan ook best vervangen door de vermelding dat het 
moet gaan over een contractuele overeenkomst die nauw verwant is aan de opleiding. 

4 Werkplekervaringen binnen eenzelfde schooljaar 

In de omzendbrief wordt vermeld dat in hetzelfde schooljaar de leerling slechts één contract 
kan hebben, behalve in geval van overmacht.  

Aangezien men interimcontracten eveneens als werkplekervaring moet kunnen beschouwen 
en het mogelijk moet zijn dat het globale opleidingstraject, waar de werkplekervaring deel 
van uitmaakt, om verschillende redenen onderbroken wordt (overmacht, plaatsing, enz.), 
stelt de raad voor om deze specifieke bepaling volledig te schrappen.  

5 Twee schooljaren DBSO om het getuigschrift te behalen 

Om in aanmerking te komen voor het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs, 
moet de leerling onder meer minstens twee schooljaren secundair onderwijs gevolgd 
hebben. In het besluit van de Vlaamse Regering wordt deze voorwaarde aangevuld met de 
vermelding dat de leerling in elk van deze schooljaren, als hij/zij ze in het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs volgt, een deeltijdse alternerende werkplekervaring op 
contractuele basis moet hebben verworven. 

Deze voorwaarde wordt nader omschreven in de specifieke bepalingen dat de duur van de 
werkplekervaring minimum drie maanden in het eerste schooljaar en minimum zes maanden 
in het tweede schooljaar moet bedragen. 

Zoals gesteld bij werkplekervaringen binnen eenzelfde schooljaar kan het voorkomen dat 
een leerling om uiteenlopende redenen het globale opleidingstraject onderbreekt. De raad 
stelt dan ook voor om de specifieke bepaling over de duur te schrappen en enkel de 
voorwaarde te vermelden dat de leerling over de twee schooljaren heen een 
werkplekervaringsduur van minimum 12 maanden kan aantonen.  
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6 In aanmerking komende leerlingen voor de organieke omkadering 

In de omzendbrief SO 66 worden onder punt 5.2.1.1.b de mogelijke werkplekervaringen 
vermeld voor de regelmatige leerlingen die bij inschrijving reeds de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt. 

Zoals in punt 2 stelt de raad voor om ook hier geen mogelijke contracten op te sommen en 
de paragraaf te vervangen door de vermelding dat de leerling gedurende het schooljaar een 
aan de opleiding verwante contractuele overeenkomst heeft gesloten met een looptijd van 
hetzij minimum 4 ononderbroken maanden waarin alleszins 15 oktober valt, hetzij minimum 5 
ononderbroken maanden waarin alleszins 1 februari en 30 juni vallen. 

 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op zijn vergadering van  
24 oktober 2006. Er waren 21 stemgerechtigde leden aanwezig. 
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