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Advies over het studieaanbod in het voltijds secundair onderwijs 
(Voorstellen voor actualisering van de studiegebieden Handel, Toerisme, Voeding) 

1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 27 mei 2009 van Frank Vandenbroucke, toenmalig 
minister van Onderwijs en Vorming, een adviesvraag over een voorstel tot actualisering van 
drie studiegebieden in het voltijds gewoon secundair onderwijs: Handel, Toerisme en 
Voeding. 

Dit advies werd voorbereid in de commissie TSO-BSO (voorzitter: Jean-Marie Neven) en in 
drie sectorcommissies: Handel-Administratie (voorzitter: André Lavric), Toerisme (voorzitter: 
Sonja Saelaert) en Voeding-Hotel (voorzitter: Luc Bastiaens). De sectorcommissies werden 
uitgebreid met afgevaardigden uit de sectoren: 

- studiegebied Handel: de administratie (Cevora), de logistieke sector (Logos, SFTL), 
de groothandel (Fedis) en de detailhandel (Unizo, Fedis); 

- studiegebied Toerisme: de publieke sector (Toerisme Vlaanderen), de reisbureaus 
(VLARA); 

- studiegebied Voeding: de ambachtelijke brood- en banketbakkerij (Vebic), de 
vleessector (zelfstandige slagers en distributiesector), de restaurantketens en 
catering (Fedis), de horecasector (Ho.Re.Ca Vlaanderen) en de voedingsindustrie 
(IPV). 

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

2 Algemene bemerkingen 

De raad waardeert dat hij met de screeningsdossiers van de overheid kon werken en dat 
deze voldoende vooraf ter beschikking werden gesteld. Deze cijferdossiers dienden als  
toetssteen bij de ontwikkeling van de omgevingsanalyses in de verschillende 
sectorcommissies van de Vlor. De Vlor betreurt dat hij niet op de hoogte werd gebracht van 
de conclusies, die voortvloeiden uit de screeningsdossiers waarop de voorstellen in deze 
adviesvraag gebaseerd zijn. Bovendien werden GO! en de onderwijskoepels niet 
geraadpleegd. Ook hield de overheid geen rekening met de vernieuwingen (o.a. update van 
leerplannen, afsluiten van convenants met sectoren) die in diverse studiegebieden werden 
doorgevoerd. 

De overheid miste zo een unieke kans om met alle actoren in dialoog te treden en tot 
degelijke en gedragen actualiseringsvoorstellen te komen. Deze plotse adviesvraag, net voor 
het einde van een legislatuur, veroorzaakt onnodig veel onrust in het onderwijsveld. De 
impact is dan ook niet gering: de drie studiegebieden tellen 47.077 leerlingen of 26,6% van 
het aantal leerlingen in het beroepssecundair en het technisch secundair onderwijs (BSO-
TSO).1 De raad betreurt dan ook deze werkwijze van de overheid. 

Het is niet duidelijk welke visie en concrete doelstellingen aan de basis van de 
actualiseringsvoorstellen liggen. De Vlor vraagt zich af in welke mate deze voorstellen 

                                                 
1  Bron: Voorpublicatie Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs - schooljaar 2008-2009 

(eigen bewerking) http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2008-
2009/voorpublicatie%200809.htm 
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correleren met recent uitgevaardigde decreten: het decreet betreffende het secundair na 
secundair en het hoger beroepsonderwijs (2009) en het decreet betreffende de 
kwalificatiestructuur (2009). Zo vermeldt de adviesvraag bij de voorstellen voor de derde 
graad BSO en TSO en de opleidingen Se-n-Se telkens een focus op tewerkstelling. De link 
die zo met een bepaald beroep of beroepencluster wordt gelegd is suggestief (impliceert een 
kwalificatieniveau 3 of 4) en erg voorbarig. Deze werkwijze is een voorafname op de 
inschaling van beroepscompetentieprofielen in de Vlaamse kwalificatiestructuur. 

De raad vraagt zich af welke referentiekaders de overheid in deze adviesvraag hanteert. Hij 
stelt vast dat niet alle beroepscompetentieprofielen in kaart werden gebracht. Bovendien zijn 
een aantal beroeps(competentie)profielen niet meer actueel. Ook vraagt hij zich af welk 
referentiekader gebruikt wordt indien geen beroepscompetentieprofiel beschikbaar is en dat 
door de sectoren werd gelegitimeerd. 

Hoe verhouden de actualiseringsvoorstellen in deze adviesvraag zich met de geplande 
hervorming van het secundair onderwijs? In de adviesvraag wordt bijvoorbeeld gewag 
gemaakt van een brede tweede graad. Ook werd tijdens de toelichting door de overheid in 
de sectorcommissie Voeding-hotel een denkpiste in het rapport van de Commissie Monard2 
(de zogenaamde doorstromings- en arbeidsmarktgerichte onderwijstrajecten) reeds als een 
vaststaand feit beschouwd. Ook het argument ‘identieke finaliteit’ bij de schrapping van 
bepaalde opleidingen TSO houdt geen steek. Het BSO en het TSO hebben elk een eigen 
profiel. Het kwalificatiegerichte luik in de derde graad TSO gelijkstellen met een 
studierichting in de derde graad BSO, die naar dezelfde sector leidt, kan niet. De Vlor stelt 
dat de hantering van de concepten en begrippen van het rapport van de Commissie Monard 
een voorafname zijn op de discussie over de hervorming van het secundair onderwijs. 

Tijdens de toelichting van de overheid werd gesteld dat er overleg werd gepleegd met de 
verschillende (deel)sectoren. Welke organisaties werden bij de screeningsoperatie 
betrokken? Waren zij representatief voor alle segmenten in de verschillende sectoren? 
Werden zij ook betrokken bij de uiteindelijke formulering van de actualiseringsvoorstellen? 
Met andere woorden: zijn de voorstellen in deze adviesvraag voldoende gedragen door een 
breed werkveld? 

De raad heeft bedenkingen bij het argument ‘afstemming op de arbeidsmarkt’. Hij vraagt zich 
af welke arbeidsmarktgegevens precies gebruikt werden en op welke manier deze werden 
geïnterpreteerd (link met het onderwijs). Het gebruik van tewerkstellingscijfers in dit dossier 
vindt hij te voorbarig om als argument te gebruiken. Tijdens de ontwikkeling van de Vlor-
omgevingsanalyses kwam tot uiting dat de VDAB op dit ogenblik geen link kan leggen tussen 
de afstudeerrichting in het secundair onderwijs en de sector waarin men nadien 
tewerkgesteld is. De zogenaamde Dimona-databank is op dit vlak nog niet op punt gesteld. 

Het voorstel van de overheid mist samenhang met opleidingen uit andere onderwijsniveaus 
en -vormen, die tot dezelfde of gelijkaardige kwalificaties leiden. De raad stelt dat een 
actualisering van opleidingen moet worden gekaderd vanuit een brede visie op de 
studiegebieden. 

  

                                                 
2  Kwaliteit en kansen voor elke leerling, voorstel van de Commissie Monard, 20 april 2009 
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3 Advies 

De raad geeft ongunstig advies over de voorstellen tot actualisering van de studiegebieden 
Handel, Toerisme, Voeding. 

Hij erkent dat (de benaming van) een aantal opleidingen in de voornoemde studiegebieden 
aan herziening toe zijn. De ingrijpende voorstellen van de overheid zijn echter te voorbarig, 
missen samenhang en beslaan niet het ganse spectrum van de bewuste studiegebieden. 

De raad is van oordeel dat de overheid in dit voorstel geen rekening hield met de meest 
recente regelgeving.3 Hij pleit ervoor om de actualisering van de studiegebieden in het 
secundair onderwijs uit te stellen tot: 

- de erkenning van de beroepskwalificaties en de onderwijskwalificaties, zoals bepaald 
in het decreet over de kwalificatiestructuur, op kruissnelheid is; 

- de toetsing van de huidige opleidingen Se-n-Se aan erkende onderwijskwalificaties is 
voltooid (volgens de overheid uiterlijk tegen september 2012); 

Het screeningsdossier van de overheid, dat vooral uit cijfermateriaal bestaat, is een 
waardevol document. De verzamelde data zijn een uitstekend middel om, in afwachting van 
de uitrol van het decreet over de kwalificatiestructuur, een bespreking met alle actoren op te 
starten. 

 

De raad keurde dit advies goed op 8 oktober 2009. Er waren 18 stemgerechtigde leden 
aanwezig. Deze stemden unaniem voor het advies. 

 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek Patrick Weyn 
secretaris voorzitter 

                                                 
3  Decreet betreffende het secundair na secundair en het hoger beroepsonderwijs (30/04/2009) 

en het decreet betreffende de kwalificatiestructuur (30/04/2009). 
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