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Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 

1 Situering 

Artikel 3 van het ministerieel besluit van 5 juli 19991 bepaalt dat de inrichtende macht van 
een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs andere kwalificatiebenamingen ter 
goedkeuring kan voorleggen aan de minister bevoegd voor het onderwijs. Dit gemotiveerde 
voorstel dient op basis van een voorgeschreven standaardformulier vóór 30 november van 
het voorafgaande schooljaar ingediend. De minister bevoegd voor het onderwijs beslist, na 
kennisname van een advies van de Vlaamse Onderwijsraad, over het voorstel. 

Op 12 december 2007 ontving de Vlaamse Onderwijsraad de adviesvraag over de 
voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
vanaf het schooljaar 2008-2009. 

In opvolging van de afspraken, die nadien met de administratie werden gemaakt rond de 
vervollediging van de dossiers, werd het advies uitgebracht op 26 februari 2008. 

Dit advies werd op 23 januari 2008 voorbereid in de Commissie DBSO onder voorzitterschap 
van mevrouw Sonja Buts. 

De raad hield voor dit advies rekening met volgende criteria: 

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

2 Advies 

De administratie meldt in de adviesvraag dat zij tegen een (forse) uitbreiding van de 
kwalificatielijst gekant is en daarom voor een tijdelijke stand-still pleit. Als argument verwijst 
de administratie naar de inwerkingtreding van nieuwe decretale bepalingen omtrent leren en 
werken. In dit decreet zal een nieuw kader voor het opleidingenaanbod worden opgenomen. 
De Raad merkt evenwel op dat het in dit advies meestal niet gaat om totaal nieuwe 
kwalificatiebenamingen, maar om omvorming van bestaande kwalificatiebenamingen in het 
licht van de actualisering ervan en de betere aansluiting met de betrokken sectoren. De 
meeste voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen zijn het resultaat van intens overleg 
tussen GO!, de onderwijskoepels en de sectorale sociale partners. Deze voorstellen kaderen 
dus in een actualisering van het aanbod in de betreffende rubrieken en een afstemming op 
de ontwikkeling van de sectorale kwalificatiestructuren van de sectorale sociale partners. Op 
basis van dit overleg zal de Raad Secundair Onderwijs een apart advies uitbrengen over de 
bijhorende opleidingskaarten. 

Alle voorstellen tot schrapping van bestaande kwalificatiebenamingen houden in dat 
jongeren, die gestart zijn in deze opleiding, deze kwalificatie moeten kunnen afronden en dat 
de nieuwe kwalificatiebenamingen op 1 september 2008 in voege treden. 

                                                 
1 Ministerieel besluit tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften 

van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (B.S. 1999-09-10) 



 2 

2.1 Voorstel van nieuwe kwalificatiebenamingen in de rubriek "Hout” 

De Raad Secundair Onderwijs formuleert een gunstig advies voor een herziening van de 
rubriek “Hout”: de schrapping of verplaatsing van een aantal bestaande 
kwalificatiebenamingen en de invoering van nieuwe kwalificatiebenamingen. De herziening 
van de rubriek “Hout” kadert in de nieuwe sectorale kwalificatiestructuur die door de 
sectorale sociale partners van het Paritair Comité 126 (sector Stoffering en houtbewerking) 
op 24 oktober 2007 werd goedgekeurd. 

- De Raad Secundair Onderwijs geeft een gunstig advies bij de invoering van 
volgende kwalificatiebenamingen. 

Rubriek Nieuwe kwalificatiebenaming 

Hout Manuele oppervlaktebehandelaar hout 
Oppervlaktebehandelaar hout 
Grijswerker 
Meubelstoffeerder 
Capitonneerder 
Paletten- en krattenmaker 
Industrieel verpakker hout 
Productiemedewerker hout 
Assistent-productieoperator hout 
Assistent meubelmaker 
Assistent-interieurbouwer 
Interieurbouwer 
Karkassenmaker 
Werkplaatsschrijnwerker "ramen en deuren" 
Werkplaatsschrijnwerker "trappen" 
Werkplaatsschrijnwerker 
Monteur beursstanden 
Standenbouwer 

 
- De Raad Secundair Onderwijs geeft gunstig advies voor de verplaatsing van een 

aantal kwalificatiebenamingen uit de rubriek “Hout” naar de rubriek “Bouw”. 

Rubriek Te verplaatsen kwalificatiebenaming naar de 
rubriek “Bouw” 

Administratieve 
groep 

Hout Binnenschrijnwerker 
Buitenschrijnwerker 
Daktimmerman 
Parketlegger 
Schrijnwerker-timmerman 
Trappenmaker 

30558 
30559 
30560 
30564 
30566 
30721 

 
- De Raad Secundair Onderwijs geeft gunstig advies voor de definitieve schrapping 

van volgende kwalificatiebenamingen. 

Rubriek Te schrappen kwalificatiebenaming Administratieve 
groep 

Hout Houtbewerker 
Schrijnwerker 

30561 
30565 
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- Omwille van interferentie van de kwalificatiebenamingen Grijswerker, 
Meubelstoffeerder en Capitonneerder met 2 kwalificatiebenamingen uit de rubriek 
“Decoratie”, geeft de Raad Secundair Onderwijs gunstig advies bij de definitieve 
schrapping van volgende kwalificatiebenamingen in de rubriek “Decoratie”: 

Rubriek Te schrappen kwalificatiebenaming Administratieve 
groep 

Decoratie Stoffeerder-capitonneerder 
Stoffeerder-garnierder 

30534 
30535 

2.2 Voorstel van nieuwe kwalificatiebenamingen in de rubriek "Voeding” 

De Raad Secundair Onderwijs formuleert een gunstig advies voor een herziening van de 
rubriek “Voeding”: toevoeging en de omvorming van een aantal bestaande 
kwalificatiebenamingen en de invoering van nieuwe kwalificatiebenamingen. De herziening 
van de rubriek “Voeding” kadert in de nieuwe sectorale kwalificatiestructuur die door de 
sectorale sociale partners van het Paritair Comité 302 (hotelbedrijf) en Paritair Comité 118 
(arbeiders voedingsindustrie) werden goedgekeurd. 

- De Raad Secundair Onderwijs geeft een gunstig advies bij de invoering van 
volgende kwalificatiebenamingen: 

Rubriek Nieuwe kwalificatiebenaming 

Voeding Grootkeukenmedewerker 
Productiemedewerker in de voedingsindustrie 

 
- Om redenen van eenvormigheid geeft de Raad Secundair Onderwijs gunstig advies 

om de volgende bestaande kwalificatiebenaming “Productieoperator in de 
voedingsnijverheid” om te vormen naar “Productieoperator in de voedingsindustrie”. 
Dit is de correcte benaming die door de sectorale partners wordt gehanteerd. 

Rubriek Om te vormen 
kwalificatiebenaming 

Administratieve 
groep 

Nieuwe 
kwalificatiebenaming 

Voeding Productieoperator in de 
voedingsnijverheid 

30650 Productieoperator in de 
voedingsindustrie 

 
- De Raad Secundair Onderwijs stelt voor om 7 bestaande kwalificatiebenamingen om 

te vormen naar 5 nieuwe kwalificatiebenamingen.  

Rubriek Om te vormen kwalificatiebenaming Administratieve 
groep 

Nieuwe 
kwalificatiebenaming 

Horecamedewerker: snackbar en tearoom 
Keukenhulp 

30642 
30646 

Keukenmedewerker 

Zaalbediener 
Zaalhulp 

30654 
30656 

Zaalmedewerker 

Zaal- en keukenhulp 30655 Zaal- en 
keukenmedewerker 

Logistiek helper hotel 30648 Medewerker kamerdienst 

Voeding 

Uitbener-uitsnijder 30653 Uitsnijder-uitbener 
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2.3 Voorstel van nieuwe kwalificatiebenamingen in de rubriek "Land- en tuinbouw” 

De Raad Secundair Onderwijs geeft gunstig advies bij de opname van 2 nieuwe 
kwalificatiebenamingen in de rubriek “Land- en tuinbouw”. De herziening van de rubriek 
“Land- en tuinbouw” kadert in de nieuwe sectorale kwalificatiestructuur, die voorbereid werd 
door Eduplus en door de sectorale sociale partners van het Paritair Comité 145.04 (Parken 
en tuinen) werd goedgekeurd. 

Rubriek Nieuwe kwalificatiebenaming 

Land- en tuinbouw Hovenier-aanleg 
Hovenier-onderhoud 

 

De aanvraag van Hovenier aanleg parken en tuinen en Hovenier onderhoud parken en 
tuinen wordt goedgekeurd mits de benamingen gewijzigd worden in Hovenier-aanleg en 
Hovenier-onderhoud om in overeenstemming te zijn met de sectorale kwalificatiestructuur. 

2.4 Voorstel van nieuwe kwalificatiebenaming in de rubriek "Sport en vrije tijd” 

De Raad Secundair Onderwijs geeft gunstig advies bij de omvorming van Initiator-
sportbegeleider naar Sportbegeleider ( rubriek “Sport en vrije tijd”). De kwalificatiebenaming 
Initiator-sportbegeleider interfereert met “Initiator (niveau 1)”, een bestaande sporttakgerichte 
opleiding die door Bloso (Vlaamse Trainersschool) ingericht wordt. Daarom stelt de raad 
voor om deze kwalificatiebenaming te schrappen en te om te vormen naar Sportbegeleider, 
zodat deze benaming gekoppeld kan worden aan meerdere sportdisciplines. 

Rubriek Om te vormen 
kwalificatiebenaming 

Administratieve 
groep 

Nieuwe 
kwalificatiebenaming 

Sport en vrije tijd Initiator-sportbegeleider 30616 Sportbegeleider 

2.5 Voorstel van nieuwe kwalificatiebenaming in de rubriek "Metaal en 
kunststoffen” 

De Raad Secundair Onderwijs geeft gunstig advies bij de opname van Assistent-
hoefsmid (rubriek “Metaal en kunststoffen”). Uit de aanvraag blijkt dat er overleg gepleegd 
werd met verschillende professionele hoefsmeden en een afgevaardigde van de cavalerie 
van de federale politie, zodat de arbeidsmarktgerichtheid van deze opleiding gewaarborgd is. 

Rubriek Nieuwe kwalificatiebenaming 

Metaal en kunststoffen Assistent-hoefsmid 

2.6 Voorstel van nieuwe kwalificatiebenaming in de rubriek "Elektriciteit / 
elektronica” 

De Raad Secundair Onderwijs geeft ongunstig advies bij de opname van Digi-installateur 
omdat er met de sectorale sociale partners geen overleg gepleegd werd over de invoering 
van deze kwalificatiebenaming. Bovendien is er een overlapping met de bestaande 
kwalificatiebenaming Installateur hard- en software. 



5 

2.7 Voorstel van nieuwe kwalificatiebenamingen in de rubriek “Personenzorg”  

- De Raad Secundair Onderwijs geeft ongunstig advies bij de opname van 
Polyvalent verzorgende  (rubriek “Personenzorg”). Deze kwalificatiebenaming 
interfereert met de bestaande kwalificatie Verzorgende. Het onderscheid met de 
bestaande kwalificatiebenaming “Verzorgende” is niet duidelijk omschreven. De 
social profit sector is geen vragende partij voor een “polyvalente” kracht. Bovendien 
moet een benaming in de sfeer van “zorgkundige” steeds in overeenstemming zijn 
met de federale regelgeving (o.a. KB nr. 78 van 10 november 1967). 

- De Raad Secundair Onderwijs stelt op eigen initiatief voor om een aantal 
kwalificatiebenamingen in de rubriek “Personenzorg” te schrappen en/of om te 
vormen. Dit advies is op basis van overleg met de sectorale sociale partners van de 
social profit (VIVO). 

Rubriek Te schrappen kwalificatiebenaming Administratieve 
groep 

Personenzorg Onthaalmoeder 
Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang 

30611 
32318 

 

Rubriek Om te vormen 
kwalificatiebenaming 

Administratieve 
groep 

Nieuwe 
kwalificatiebenaming 

Personenzorg Logistiek helper in de 
verzorgingsinstellingen 

30610 Logistiek helper in de 
zorginstellingen 

2.8 Voorstel van omvorming van een kwalificatiebenaming in de rubriek 
“Onderhoud” 

De Raad Secundair Onderwijs stelt voor om de bestaande kwalificatiebenamingen Hulp in 
het huishouden om te vormen naar Thuishelper, dit na overleg met de sectorale sociale 
partners van de social profit (VIVO). 

Rubriek Om te vormen 
kwalificatiebenaming 

Administratieve 
groep 

Nieuwe 
kwalificatiebenaming 

Onderhoud Hulp in het huishouden 30602 Thuishelper 

3 Stemming over het advies 

Het globale advies werd op de vergadering van de Raad Secundair Onderwijs van  
26 februari 2008 unaniem goedgekeurd. Er waren 20 stemgerechtigde leden aanwezig. 
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