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Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 

1 Samenvatting 

De Raad Secundair Onderwijs adviseert gunstig over de volgende voorstellen van nieuwe 
kwalificatiebenamingen DBSO vanaf het schooljaar 2007-2008: 

- “Animator in de evenementensector” in de rubriek “Sport en vrije tijd” mits afbouw en 
schrapping van de bestaande kwalificatiebenamingen “Activiteitenbegeleider in de 
toeristische sector” en “Entertainer” 

- “Assistent flexodrukker” in de rubriek “Grafische nijverheid”; 
- “Beveiligingstechnieker” in de rubriek “Elektriciteit / elektronica” mits wijziging van de 

aangevraagde kwalificatiebenaming in “Installateur alarminstallaties” en het 
betrokken centrum DBSO beschikt over een erkenning als opleidingscentrum. 

De volgende voorstellen worden ongunstig geadviseerd: 

- “Assistent watersportbegeleider”; 
- “Watersportbegeleider”; 
- “Scheepshersteller”; 
- “Scheepsonderhoudstechnieker OF scheepshersteller”; 
- “Verhuizer-drager”; 
- “Verhuizer-inpakker”. 

2 Situering 

Sinds het schooljaar 1995-1996 kunnen de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs 
nieuwe benamingen, die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs, voorstellen aan de administratie van het departement 
Onderwijs. Dit kan op basis van: 

- artikel 10ter §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990, zoals 
gewijzigd, houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs; 

- artikel 3 van het ministerieel besluit van 5 juli 1999, zoals gewijzigd, tot vastlegging 
van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs; 

- rubriek 4.4.3.5 van de ministeriële omzendbrief SO 66 van 30 juni 1999, zoals 
gewijzigd, betreffende de organisatie van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. 

Volgens deze regelgeving kan een centrum DBSO een gemotiveerd voorstel voor een 
bijkomende benaming indienen op basis van een voorgeschreven standaardformulier. Dit 
voorstel moet vóór 30 november van het voorafgaande schooljaar gericht worden aan het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten, Scholen Secundair Onderwijs en DKO. Deze vraagt 
advies aan de Vlaamse Onderwijsraad over de voorgestelde 'nieuwe benaming'. De minister 
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van Onderwijs beslist, na kennisname van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, over 
het voorstel.  

Op 20 december 2006 ontving de Vlaamse Onderwijsraad de adviesvraag over de 
voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
vanaf het schooljaar 2007-2008.  

Tijdens haar vergadering van 18 januari 2007 behandelde de Commissie DBSO de 
ingediende voorstellen voor nieuwe benamingen. Zij formuleerde hierover een voorstel van 
advies, rekening houdend met de criteria die de Raad Secundair Onderwijs heeft 
goedgekeurd. 

Dat zijn: 

- de specificiteit van het DBSO; 
- de arbeidsmarktgerichtheid; 
- de motivatie bij het voorstel; 
- de inhoud; 
- de benaming. 

3 Voorstellen voor nieuwe benamingen 

De Afdeling Instellingen en leerlingen secundair en volwassenenonderwijs van het 
Departement Onderwijs en Vorming heeft de volgende voorstellen voor nieuwe benamingen 
van kwalificaties in het DBSO ter advies aan de Vlor overgemaakt. Tevens werd gevraagd 
elke benaming ook te koppelen aan een gepaste rubriek (cfr. omzendbrief SO 66). Deze 
indeling in rubrieken is uitsluitend bedoeld voor het bekomen van overzichtelijkheid in de lijst 
van kwalificatiebenamingen. 

Voorstel benaming     Aanvrager 

- “Animator in de evenementensector”  CDO Sport en Showbizzschool Oostende 
- “Assistent flexodrukker”    CDBSO De Rotonde Gent 
- “Assistent watersportbegeleider”   CDO KTA De Panne 
- “Watersportbegeleider”    CDO KTA De Panne 
- “Beveiligingstechnieker”    CDO Zuid Antwerpen 
- “Scheepshersteller”     CDO TNA Antwerpen (Borgerhout) 
- “Scheepsonderhoudstechnieker  CDO KTA De Panne 

OF scheepshersteller” 
- “Verhuizer-drager”     CDO Zuid Antwerpen 
- “Verhuizer-inpakker”     CDO Zuid Antwerpen 
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4 Advies 

4.1 Voorstel van nieuwe benaming " Animator in de evenementensector”  

Advies:  gunstig mits afbouw en schrapping van de bestaande 
kwalificatiebenamingen “Activiteitenbegeleider in de toeristische sector” 
en “Entertainer” 

Toevoeging aan rubriek: “Sport en vrije tijd” 

Motivatie:  

De raad merkt op dat in de rubriek “Sport en vrije tijd” momenteel twee goedgekeurde 
kwalificatiebenamingen bestaan, namelijk “Activiteitenbegeleider in de toeristische sector” en 
“Entertainer” die nauw verwant zijn met de aangevraagde nieuwe benaming “Animator in de 
evenementensector”. 

Zoals in de aanvraag gesteld wordt en op basis van overleg met de sector is het echter 
aangewezen dat er een bredere, meer polyvalente opleiding tot stand komt die kan toeleiden 
naar tewerkstelling in diverse sectoren zoals toerisme, cultuur, enz. Vanuit deze bredere 
aanpak kan immers efficiënter ingespeeld worden op diverse taken en activiteiten die aan 
bod komen binnen het geheel van de evenementensector. 

Uit gesprekken met de sector kan verder afgeleid worden tot er voldoende mogelijkheden tot 
alternerende tewerkstelling bestaan voor de betrokken jongeren. Er is met andere woorden 
voldoende mogelijkheid tot arbeidservaring gekoppeld aan de opleiding. 

Omwille van bovenstaande overwegingen adviseert de raad gunstig voor de nieuwe 
benaming “Animator in de evenementensector” mits de bestaande kwalificatiebenamingen 
“Activiteitenbegeleider in de toeristische sector” en “Entertainer” afgebouwd en geschrapt 
worden. Deze afbouw impliceert dat de leerlingen die gedurende het schooljaar 2006-2007 
een aanvang hebben genomen in één van deze twee opleidingen de mogelijkheid hebben 
hun opleiding af te werken. De raad stelt daarom voor om de definitieve schrapping pas in te 
laten gaan vanaf 1 september 2008. 

De raad stelt tenslotte voor om de nieuwe benaming van “Animator in de 
evenementensector”  toe te voegen aan de rubriek “Sport en vrije tijd”. 

4.2 Voorstel van nieuwe benaming " Assistent flexodrukker "  

Advies:  gunstig  

Toevoeging aan rubriek: “Grafische nijverheid” 

Motivatie:   

Uit het dossier blijkt duidelijk dat er voldoende alternerende tewerkstellingsmogelijkheden 
zijn vanuit de aangevraagde nieuwe kwalificatie. Bovendien is er voorafgaand overleg 
geweest met FETRA (Federatie der Papier- en Kartonverwerkende Bedrijven) wat geleid 
heeft tot het mogelijk maken van een industrieel leerlingenwezen. Verder is de garantie tot 
tewerkstelling aanwezig vanuit de sector en diverse bedrijven. De goedkeuring van het 
industrieel leerlingenwezen ligt momenteel eveneens voor binnen het bevoegd paritair 
leercomité. 
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Wat betreft de inhoud van de voorgestelde opleiding kan gesteld worden dat deze tegemoet 
komt aan de vraag van de sector naar goed opgeleide flexodrukkers. De concrete doelen 
van deze opleiding zullen samen met de sector opgenomen worden in een nog te 
ontwikkelen opleidingskaart.  

De raad merkt op dat de toevoeging “assistent” in de benaming te verantwoorden is omdat 
deze benaming wordt voorgesteld door de sector. Bovendien is de benaming “Assistent 
flexodrukker” aangewezen vanuit het voorgestelde takenpakket en kan er geen verwarring 
ontstaan ten opzichte van het voltijds secundair onderwijs. 

Omwille van bovenstaande overwegingen adviseert de raad gunstig voor de voorgestelde 
nieuwe kwalificatiebenaming “Assistent flexodrukker”. 

De raad stelt tenslotte voor om deze nieuwe benaming toe te voegen aan de rubriek 
“Grafische nijverheid”. 

4.3 Voorstel van nieuwe benamingen " Assistent watersportbegeleider " en 
“Watersportbegeleider” 

Advies:  ongunstig 

Motivatie:   

Uit het dossier kan afgeleid worden dat het aanvragende centrum DBSO de 
kwalificatiebenaming “assistent watersportbegeleider” situeert in de 2de graad en de 
kwalificatiebenaming “watersportbegeleider” in de 3de graad. De raad merkt hierbij op dat het 
graadgebonden maken van opleidingen niet strookt met de door de raad eerder 
goedgekeurde beoordelingscriteria. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs worden 
bovendien nooit opleidingen verbonden aan een bepaalde graad.  

Verder kan uit gesprekken met BLOSO afgeleid worden dat deze organisatie geen 
voorstander is van de voorgestelde nieuwe kwalificatiebenamingen omdat deze niet leiden 
tot een voltijdse tewerkstelling. In de sector van de watersportbegeleiding wordt meestal 
gewerkt met vrijwilligers die attesten hebben verworven vanuit BLOSO. Effectieve 
mogelijkheden tot een alternerende tewerkstelling zijn dan ook zeer beperkt. 

De raad wijst erop dat jongeren uit het DBSO die zich willen oriënteren naar 
watersportbegeleiding beter een opleiding volgen verbonden aan de eerder goedgekeurde 
kwalificatiebenaming “Initiator-sportbegeleider”. Binnen deze opleiding bestaat immers de 
mogelijkheid om te differentiëren naar verschillende settings. 

Uit het dossier blijkt tenslotte dat er weinig onderscheid is in de voorgestelde takenpakketten 
van “Assistent watersportbegeleider” en “Watersportbegeleider”. Bovendien wordt voor de 
instap in de opleiding “Watersportbegeleider” gesteld dat de betrokken jongeren eerst de 
kwalificatie van “Assistent watersportbegeleider” moeten behaald worden. In elke DBSO-
opleiding moet een jongere echter onvoorwaardelijk kunnen instappen.  

De raad adviseert bijgevolg ongunstig voor de voorgestelde nieuwe kwalificatiebenamingen 
“Assistent watersportbegeleider” en “Watersportbegeleider”. 
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4.4 Voorstel van nieuwe benaming "Beveiligingstechnieker” 

Advies:  gunstig mits wijziging van de voorgestelde benaming in “Installateur 
alarminstallaties” en erkenning van het centrum DBSO als 
opleidingscentrum 

Toevoeging aan rubriek: “Elektriciteit / elektronica” 

Motivatie:   

De raad merkt op dat de voorgestelde kwalificatie overeenstemt met een gereglementeerd 
beroep waarvan de inhoud moet overeenstemmen met deze die vastgelegd is in de wet van 
april 1990 over de installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales.  

Bovendien moet het centrum beschikken over een erkenning verleent door het departement 
Private Beveiliging van FOD Binnenlandse Zaken. Dit impliceert onder meer dat de 
leerkrachten die ingeschakeld worden in de praktijkopleiding gecertificeerd zijn voor de 
installatie en onderhoud van alarmsystemen en –centrales. Het is bijgevolg niet aangewezen 
dat een centrum DBSO deze opleiding zou aanbieden indien ze niet beschikt over deze 
erkenning. Alternerende tewerkstelling in functie van installatie en onderhoud van 
alarmsystemen is dan immers uitgesloten. 

Zoals gesteld in de aanvraag moeten de jongeren die deze opleiding wensen aan te vatten 
eerst de competenties bereikt hebben van residentiële elektriciteit. De raad stelt daarom voor 
dat in het takenpakket van deze nieuwe opleiding de inhouden van de bestaande opleiding 
“Elektricien residentiële elektriciteit” geïntegreerd worden. 

Verder wordt opgemerkt dat de voorgestelde opleiding enkel toeleidt tot het certificaat van 
installateur en onderhoud van alarmsystemen. Deze opleiding in het DBSO beoogt niet het 
verwerven van het certificaat van ontwerper van alarmsystemen. Om de benaming van deze 
nieuwe kwalificatiebenaming in DBSO transparant te houden naar alle mogelijke actoren 
stelt de raad voor om de benaming te wijzigen in “Installateur alarminstallaties”. Deze 
benaming geeft duidelijker weer wat men juist beoogt met de voorgestelde opleiding. 

Uit de aanvraag kan afgeleid worden dat over het ingediende dossier voldoende overleg 
heeft plaatsgevonden met Vormelek en Nelectra. Beide organisaties hebben zich bereid 
verklaard om het aanvragende centrum te ondersteunen bij de realisatie van deze opleiding. 
Op het vlak van mogelijke alternerende tewerkstelling zijn er voldoende garanties zodat deze 
opleiding wenselijk is in het opleidingsaanbod van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.  

De raad adviseert gunstig voor deze aanvraag van nieuwe kwalificatiebenaming - rekening 
houdend met de hierboven vermelde bedenkingen - mits de benaming gewijzigd wordt in 
“Installateur alarminstallaties” en het betrokken centrum DBSO beschikt over een erkenning 
als opleidingscentrum door de sector. 

De raad stelt tenslotte voor om de nieuwe benaming van “Installateur alarminstallaties” toe te 
voegen aan de rubriek “Elektriciteit / elektronica”. 
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4.5 Voorstel van nieuwe benaming " Scheepshersteller "  

Advies:  ongunstig 

Motivatie:   

De raad merkt op dat uit het voorgestelde takenpakket kan afgeleid worden dat de 
competenties die gerealiseerd moeten worden overeenstemmen met de reeds eerder 
goedgekeurde kwalificatiebenaming van “Lasser-monteur”.  

Uit contacten met INOM (Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende 
Nijverheid) blijkt bovendien dat de sector geen vragende partij is om aan dit voorstel van 
nieuwe kwalificatiebenaming een industrieel leerlingenwezen te koppelen. De sector geeft 
bovendien aan dat de vooropgestelde doelen kunnen gerealiseerd worden vanuit andere 
bestaande opleidingen. 

De raad is verder de mening toegedaan dat vanuit een bredere aanpak qua opleiding 
efficiënter kan ingespeeld worden op meerdere tewerkstellingsmogelijkheden in 
verschillende settings. Hierbij zijn naast een alternerende tewerkstelling in scheepswerven 
ook tewerkstellingsmogelijkheden in andere subsectoren. Omwille van deze redenen is het 
aangewezen dat de betrokken jongeren een bredere, meer polyvalente opleiding volgen van 
“Lasser-monteur”. 

De raad adviseert dan ook ongunstig over het voorstel van nieuwe kwalificatiebenaming 
“Scheepshersteller” zoals beschreven in het voorliggende dossier van het betrokken centrum 
DBSO. 

4.6 Voorstel van nieuwe benaming " Scheepsonderhoudstechnieker OF 
scheepshersteller” 

Advies:  ongunstig 

Motivatie:   

De raad merkt op dat uit het voorgestelde takenpakket kan afgeleid worden dat de 
competenties die gerealiseerd moeten worden overeenstemmen met de reeds eerder 
goedgekeurde kwalificatiebenamingen van “Onderhoudswerker in de metaalnijverheid” en/of 
“Onderhoudswerker sportinfrastructuur en –materiaal”.  

Uit contacten met INOM (Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende 
Nijverheid) blijkt bovendien dat de sector geen vragende partij is om aan dit voorstel van 
nieuwe kwalificatiebenaming een industrieel leerlingenwezen te koppelen. De sector geeft 
bovendien aan dat de vooropgestelde doelen kunnen gerealiseerd worden vanuit andere 
bestaande opleidingen. 

De raad is verder de mening toegedaan dat vanuit een bredere aanpak qua opleiding 
efficiënter kan ingespeeld worden op meerdere tewerkstellingsmogelijkheden in 
verschillende settings. Hierbij zijn naast de vooropgestelde alternerende tewerkstelling ook 
tewerkstellingsmogelijkheden in andere subsectoren. Omwille van deze redenen is het 
aangewezen dat de betrokken jongeren een bredere, meer polyvalente opleiding volgen 
zoals bijvoorbeeld “Onderhoudswerker in de metaalnijverheid” en/of “Onderhoudswerker 
sportinfrastructuur en –materiaal”. 
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Omwille van deze redenen adviseert de raad ongunstig voor het voorstel van nieuwe 
kwalificatiebenaming “Scheepsonderhoudstechnieker OD scheepshersteller” zoals 
beschreven in het voorliggende dossier van het betrokken centrum DBSO. 

4.7 Voorstel van nieuwe benamingen “Verhuizer-drager” en "Verhuizer-inpakker "  

Advies:  ongunstig 

Motivatie:   

Ondanks het gegeven dat binnen het bevoegde paritair leercomité reeds uitvoering is 
gegeven aan een industrieel leerlingenwezen en er reeds veelvuldige overlegmomenten 
hebben plaatsgevonden met de verhuissector merkt de raad op dat het momenteel niet 
opportuun is om van start te gaan met de voorgestelde nieuwe kwalificaties van “Verhuizer-
drager” en “Verhuizer-inpakker”. 

Zo zijn er binnen de verhuissector zeer beperkte tewerkstellingsmogelijkheden (momenteel 
zijn er ongeveer 500 werknemers tewerkgesteld binnen deze sector voor gans Vlaanderen) 
en wordt er met de sector nog verder overleg gevoerd over de organisatie en breedte van 
mogelijke opleidingen. De betrokken voorstellen van nieuwe benamingen zijn dan ook 
voorbarig. 

De raad merkt verder op dat de betrokken jongeren voorlopig nog een opleiding kunnen 
volgen binnen de bestaande kwalificatie van “Goederenbehandelaar-magazijnier” zoals dit 
momenteel wordt toegepast in het DBSO. Jongeren die vanuit deze opleiding tewerkgesteld 
worden in de verhuissector ontvangen bovendien na een specifieke sectoropleiding een 
sectorattest. 

Omwille van bovenstaande overwegingen adviseert de raad ongunstig over het voorstel van 
nieuwe kwalificatiebenamingen “Verhuizer-drager” en “Verhuizer-inpakker”. 

5 Stemming over het advies 

Het globale advies werd op de vergadering van de Raad Secundair Onderwijs van  
23 januari 2007 unaniem goedgekeurd. Er waren 23 stemgerechtigde leden aanwezig. 
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