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Advies over de opleidingskaarten voor de DBSO-
kwalificatiegetuigschriften kermismedewerker en kermiswerker 

1 Samenvatting 

Goedkeuring en opname van de opleidingskaarten “kermismedewerker” en “kermiswerker” in 
functie van de corresponderende kwalificatiegetuigschriften in DBSO. 

2 Situering 

Conform de regelgeving in de ministeriële omzendbrief SO 66 van 30 juni 1999, zoals 
gewijzigd, betreffende de organisatie van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, stelt de 
Vlaamse Onderwijsraad voor elke opleiding die leidt tot een kwalificatiegetuigschrift van 
deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) een opleidingskaart op. Een centrum DBSO 
dat één van deze kwalificatiebenamingen wil gebruiken, moet deze kaarten als norm nemen 
voor de opleiding. 

In de lijst van goedgekeurde kwalificatiebenamingen in DBSO komen de benamingen 
“kermismedewerker” en “kermiswerker” voor in de rubriek “onderhoud”. Op 
gemeenschappelijke vraag van de twee centra DBSO 1 die deze opleidingen aanbieden, 
werd een opleidingskaart opgesteld voor de kwalificatiebenaming “kermismedewerker”. De 
bestaande opleidingskaart “kermiswerker” werd zo aangepast dat ze een duidelijk verband 
vertoont met deze van “kermismedewerker”. 

3 Advies 

De Raad Secundair Onderwijs vraagt aan de minister van Onderwijs en Vorming om de 
bijgevoegde opleidingskaarten “kermismedewerker” en “kermiswerker” in de rubriek 
onderhoud goed te keuren zodat zij opgenomen kunnen worden in het overzicht van DBSO-
opleidingskaarten. 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op zijn vergadering van  
21 februari 2006. Er waren 22 stemgerechtigde leden aanwezig. 

 

 

 

 

Guido Coeck Patrick Weyn 
secretaris voorzitter

                                                 
1 Centrum DBSO KA Schaarbeek-Evere en centrum DBSO KA Overpelt 
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Kermismedewerker 

1 Doelstelling van de opleiding 

Onder begeleiding en in teamverband een kermisuitrusting kunnen onderhouden en 
huishoudelijke taken in functie van het kermisbedrijf kunnen uitvoeren. 

2 Basispakket 

1 Voorbereidende werkzaamheden en nazorg. 
2 Werkmethode. 
3 Praktische kennis van: 

- specifieke aspecten van veiligheid en gezondheid en elementaire EHBO- 
technieken; 

- specifieke aspecten van hygiëne en kwaliteitszorg; 
- specifieke aspecten van milieuzorg. 

4 Praktische kennis van uitrusting en materiaal. 
5 Basis elektriciteit: 

- zekeringen; 
- serie- en parallelschakeling; 
- solderen. 

6 Basis schilderen: 
- ontwerpen en tekenen; 
- met sjablonen werken; 
- kleuren mengen; 
- schuren; 
- belettering. 

7 Metaal: 
- werktekeningen lezen; 
- basis semi-automatisch lassen; 
- specifieke veiligheidsaspecten in functie van semi-automatisch lassen. 

8 Hout: 
- werken met diverse houtsoorten en afgeleiden (MDF, spaanplaat, …); 
- zagen, verlijmen, … 

9 Materiaalleer. 
10 Huishoudkundige vaardigheden: 

- eenvoudige maaltijden klaarmaken; 
- voedingsleer; 
- budgetbeheer; 
- gezondheidsleer. 

11 Sectorinformatie. 
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Kermiswerker 

1 Doelstelling van de opleiding 

Zelfstandig en in team kermisuitrusting onderhouden en herstellen zodat men een 
kermisattractie zelfstandig kan beheren. 

2 Basispakket 

1 Voorbereidende werkzaamheden en nazorg. 
2 Werkmethode. 
3 Praktische kennis van: 

- specifieke aspecten van veiligheid en gezondheid en elementaire EHBO-
technieken; 

- specifieke aspecten van hygiëne en kwaliteitszorg; 
- specifieke aspecten van milieuzorg. 

4 Praktische kennis van uitrusting en materiaal. 
5 Elektriciteit: 

- planlezen; 
- gelijkstroom en wisselstroom; 
- ontwerpen en herstellen eenvoudige elektrische schakelingen; 
- basiskennis stroombeheer, veiligheidsaspecten. 

6 Schilderen: 
- ontwerpen en uitvoeren van publiciteit in functie van de sector; 
- basis spuittechnieken; 
- specifieke veiligheidsaspecten in verband met spuittechnieken. 

7 Metaal: 
- reparatie metalen onderdelen; 
- zelfstandig en in groep een basisontwerp maken van een metalen constructie; 
- basis: 

a. semi-automatisch lassen; 
b. autogeen lassen; 
c. elektrisch lassen met beklede elektrode; 
d. braseren. 

8 Vaardigheden in functie van zelfstandig uitbaten van een kermisbedrijf: 
- onthaaltechnieken; 
- klachtenafhandeling; 
- organisatie van het huishouden. 

9 Sectorinformatie. 


