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Advies over het voorstel van de lijst opleidingen  
voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

(Screening van de rubriek Voeding-Horeca) 

 

1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 1 juli 2009 van Frank Vandenbroucke, voormalig 
minister van Onderwijs en Vorming, een adviesvraag over een voorstel van opleidingen in 
het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO). Deze adviesvraag handelt over een lijst 
van opleidingen DBSO, die voortvloeit uit de screening van het opleidingenaanbod in de 
huidige rubriek Voeding-Horeca. 

De adviesvraag kadert in de omschakeling van een niet-modulaire naar een modulaire 
structuur in het DBSO, zoals bepaald in het decreet over het stelsel van leren en werken in 
de Vlaamse Gemeenschap (10 juli 2008). Vooraleer de overheid het opleidingenaanbod in 
het DBSO en de leertijd vastlegt, worden de bestaande opleidingen aan een screening 
onderworpen. Het resultaat hiervan wordt ter advisering voorgelegd: 

- aan de Vlor, wat de opleidingen in het DBSO betreft; 

- aan de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, wat de opleidingen in de leertijd 
betreft. 

Na deze adviesronde legt de Vlaamse Regering de definitieve lijst met opleidingen vast. 

Dit advies werd voorbereid in de commissie Leren en Werken onder voorzitterschap van 
Sonja Buts. De commissie vergaderde in een ad hocsamenstelling. Ze werd uitgebreid met 
de sectorcommissie Voeding-hotel (onder voorzitterschap van Luc Bastiaens) en een extra 
deskundige van Syntra Vlaanderen. Met Syntra Vlaanderen werd de afspraak gemaakt dat 
het in zijn advies over opleidingen met dezelfde benaming hetzelfde standpunt inneemt als in 
de commissie Leren en Werken ad hoc. 

De Raad Secundair Onderwijs stemde over dit advies op 8 oktober 2009. 

2 Algemene bemerking 

De raad neemt akte van de uitvoerig gedocumenteerde adviesvraag. De korte beschrijving 
van de opleidingen en de motivering bij de schrapping, de omvorming of het voorstel van 
nieuwe opleidingen geven een duidelijk beeld van de motivering van de overheid. 

Hij vindt het belangrijk om samen met de overheid de precieze verwachtingen van de 
arbeidsmarkt te kunnen duiden. De raad heeft in adviezen over het studieaanbod secundair 
onderwijs al meerdere malen gepleit voor synergie met de overheid. Hij stelt daarom voor om 
bij de screening van opleidingen DBSO een gezamenlijk overleg met de (deel)sectoren te 
organiseren. Via dit communicatieplatform kunnen zowel de Vlor als de overheid 
kennisnemen van eenduidige standpunten van sectorale sociale partners. 
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3 Advies 

De overheid stelt 27 opleidingen voor, die op basis van een inhoudelijke verwantschap in 4 
clusters kunnen ingedeeld worden: 

3.1 Slagerijopleidingen 

De raad geeft gunstig advies over de oprichting van de opleidingen tot slagersgast, slager, 
slager/spekslager, slager/bereider verkoopklare gerechten. 

De omschrijving van deze opleidingen en hun onderlinge samenhang wordt best op punt 
gesteld bij de ontwikkeling van de opleidingenstructuren. Ook de arbeidslocatie 
(ambachtelijke slagerij, distributiesector of industrie) wordt best duidelijk vermeld, om de 
leerling een duidelijk beeld van de tewerkstelling te geven. 

De raad vraagt alvast om in de omschrijving de tekstdelen te schrappen die betrekking 
hebben op de graad van zelfstandigheid bij de opleidingen slager/spekslager, slager/bereider 
verkoopklare gerechten en slager. Deze omschrijvingen zijn dan analoog aan de andere in 
deze adviesvraag, namelijk een beknopte beschrijving van de eindcompetenties. 

3.2 Bakkerijopleidingen 

De raad geeft gunstig advies over de schrapping van bakker-patissier en de oprichting van 
vijf nieuwe opleidingen (broodbakker, banketbakker, brood- en banketbakker, 
chocoladebewerker, ijsbereider). 

Hij geeft ongunstig advies over de schrapping van de opleiding tot bakkersgast. 

De raad vindt het vreemd dat de opleiding tot bakkersgast geschrapt wordt. Volgens Vebic 
(Vlaamse Beroepsvereniging voor Brood- en banketbakkers, IJsbereiders en 
Chocoladebewerkers) en IPV (het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) is er 
wel degelijk een vraag naar bakkersgasten in de ambachtelijke en de industriële bakkerij. De 
raad vraagt om deze opleiding te behouden die een antwoord biedt op een economische 
realiteit en anticipeert op een ongekwalificeerde uitstroom bij het vroegtijdig beëindigen van 
de overige bakkersopleidingen. 

De raad gaat er vanuit dat het behalen van de certificaten van broodbakker en banketbakker 
automatisch het certificaat van brood- en banketbakker genereren. 

3.3 Opleidingen gericht op de voedingsindustrie 

De raad geeft gunstig advies over de oprichting van de opleidingen tot industrieel 
maaltijdenbereider, industrieel vleesbewerker, industrieel vleeswarenbereider, uitsnijder-
uitbener, productiemedewerker voeding, assistent productieoperator voeding en 
productieoperator voeding. 

Naar analogie met de slagerijopleidingen zou ook hier de onderlinge samenhang duidelijk 
voorgesteld worden. De link tussen de opleiding tot uitsnijder-uitbener en de andere 
slagerijopleiding verdient aandacht. Ook zouden sommige benamingen best aan een 
taaltoets worden onderworpen (bijvoorbeeld industrieel’ versus ‘industriële’). 
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3.4 Horecaopleidingen 

De raad geeft gunstig advies over de oprichting van de opleidingen tot 
grootkeukenmedewerker, keukenmedewerker, hulpkok, kok, zaalmedewerker, 
grootkeukenhulpkok, grootkeukenkok, hulpkelner, kelner en medewerker kamerdienst. 

Hij geeft ongunstig advies over de oprichting van de opleiding tot medewerker snackbar, 
taverne, sneldienstrestauratie. 

Hij geeft ongunstig advies over de schrapping van de opleiding tot zaal- en 
keukenmedewerker. 

De opleiding tot medewerker snackbar, taverne, sneldienstrestauratie leidt naar een te 
smalle kwalificatie. De hieraan verbonden competenties worden verworven in de opleidingen 
tot keukenmedewerker en zaalmedewerker. De horecasector heeft geen bezwaar bij het niet 
opnemen van deze opleiding in de lijst voor het DBSO1. 

De raad vraagt het behoud van de opleiding tot zaal- en keukenmedewerker2. Deze 
polyvalente opleiding is ideaal voor jongeren, die een horecaopleiding willen aanvatten en 
nog geen keuze gemaakt hebben tussen ‘keuken’ of ‘zaal’. Eens de keuze gemaakt, is een 
flexibele overstap naar de opleidingen tot keukenmedewerker en zaalmedewerker mogelijk. 
Omgekeerd vindt de raad dat het behalen van het certificaat van keukenmedewerker en 
zaalmedewerker automatisch leidt tot het certificaat van zaal-en keukenmedewerker. De 
vertegenwoordiger van de horecasector in de sectorcommissie stemt in met het behoud van 
deze opleiding. 

 

De raad keurde dit advies goed op 8 oktober 2009. Er waren 18 stemgerechtigde leden 
aanwezig. 16 raadsleden stemden voor het advies. 2 raadsleden onthielden zich. 

 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek Patrick Weyn 
secretaris voorzitter 

 

                                                 
1  Zie ook het advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het DBSO vanaf het 

schooljaar 2008-2009 (Raad Secundair Onderwijs, 26/02/2008). 
2  Idem. 
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