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Advies over de erkenning van nieuwe structuuronderdelen in het 
voltijds secundair onderwijs 

1 Situering 

Op 7 november 2008 vroeg minister Frank Vandenbroucke aan de Vlor advies over de 
erkenning van twee nieuwe structuuronderdelen in het studiegebied Personenzorg: Integrale 
veiligheid (derde leerjaar derde graad TSO) en Veiligheidsberoepen (derde leerjaar derde 
graad BSO). Deze opleidingen zijn gericht op tewerkstelling in de private en publieke 
veiligheidssector. 

De aanvraag voor de erkenning van deze nieuwe opleidingen werd ingediend door het 
federale ministerie van Binnenlandse Zaken1 in samenwerking met de Vlaamse minister van 
Werk, Onderwijs en Vorming. 

De structuur van dit advies is geënt op de criteria, vermeld in het besluit2 van de Vlaamse 
Regering van 6 juli 2007. Het werd voorbereid in de commissie TSO-BSO onder 
voorzitterschap van de heer Jean-Marie Neven. Dit advies is ook gebaseerd op de 
mondelinge informatie die een vertegenwoordiger van de FOD Binnenlandse Zaken en van 
het departement Onderwijs verschaften tijdens de voorstelling van het dossier aan de 
commissie TSO-BSO. 

De Raad Secundair Onderwijs bracht met 18 stemgerechtigde leden advies uit op 
25 november 2008. 

2 Algemene bemerkingen 

- De raad stelt vast dat de voorstellen tot erkenning van nieuwe structuuronderdelen veel 
onduidelijkheden bevatten. De nota, waarin de overheid de twee structuuronderdelen 
voorstelt, is in feite niet meer dan een document met de conclusies van de commissie 
o.l.v. de Entiteit Curriculum (in uitvoering van art. 3 van het in voetnoot 2 vermelde 
besluit). De raad vraagt zich af op welk oorspronkelijk voorstel die commissie zich 
baseerde om tot haar bevindingen te komen. Ook vraagt hij zich af waarom het 
oorspronkelijke voorstel niet aan de Vlor werd bezorgd (art. 4 van hetzelfde besluit). De 
raad vermoedt dat de conclusies slechts zijdelings betrekking hebben op het 
onderzoeksrapport3, dat als bijlage bij de adviesvraag is toegevoegd. Zo wordt bvb. in 
het document van de overheidscommissie gewag gemaakt van een gedeelte 
“brandweer” in de TSO-opleiding. In het onderzoeksrapport, als bijlage bij de 
adviesvraag, is hier geen spoor van te vinden. Bovendien worden in het 
onderzoeksrapport twee opleidingsprogramma’s uitgetekend: een m
het volwassenenonderwijs (“Toezichthoudende veiligheidsfunctie”) en één 

odulaire opleiding in 

                                                 
1 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene directie Veiligheid en Preventie 
2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe 

structuuronderdelen in het voltijds gewoon onderwijs, 6 juli 2007 (B.S. 3 augustus 2007). 
3 FOD Binnenlandse Zaken (2007), “Een opleiding voor veiligheid - integratie en standaardisatie van de opleidingen die 

voorbereiden op zowel private als openbare veiligheidsberoepen”, De Pauw E. e.a., juli 2007 
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specialisatiejaar in het voltijds secundair onderwijs (“Toezichthouder in de (semi-) 
publieke ruimte”). Het rapport spreekt zich niet uit of het een BSO- dan wel een 
opleiding is. De adviesvraag van de minister echter handelt over 2 specialisatiejaren in
het secundair onderwijs: één in het BSO en één

TSO-
 

 in het TSO. 

                                                

- De raad uit zijn ongenoegen over de snelheid waarmee de overheid dit dossier afwikkelt. 
Het dossier is nog in volle ontwikkeling en de adviesvraag komt in feite vóór het dossier 
afgewerkt is. Er is overleg op diverse fora (o.a. een Artikel 5-overleg met GO! en de 
onderwijskoepels). Dit gebeurt blijkbaar omdat de start van de opleidingen al per 1 
september 2009 gepland is. Dit laatste heeft een domino-effect tot gevolg: de Vlaamse 
Regering moet haar goedkeuring uitspreken voor de kerstvakantie, opdat de scholen tot 
15 februari 2009 de mogelijkheid zouden krijgen om een programmatieaanvraag in te 
dienen. 
De urgentie van dit dossier mag geen reden zijn om op een drafje een Vlor-advies te 
vragen over een onafgewerkt dossier. De raad dringt erop aan dat ook de overheid voor 
een voorstel van een nieuw of om te vormen structuuronderdeel een onderbouwd dossier 
opstelt volgens de criteria in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 20074. 

3 De behoefte 

De overheid beschouwt de veiligheid van personen en goederen als een prioriteit. Uit het 
onderzoeksrapport blijkt duidelijk dat de federale overheid de toegang tot de diverse 
veiligheidsberoepen wenst te stroomlijnen. Bovendien is er een expliciete vraag om 
opleidingen voor veiligheidsberoepen ook in het reguliere onderwijs te introduceren. De raad 
erkent dat de voorgestelde opleidingen inspelen op maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen. 

4 De invulling 

Omdat er geen door de SERV gelegitimeerd beroepscompetentieprofiel voorhanden is, dient 
het onderzoeksrapport5 als uitgangsbasis voor de uittekening van opleidingen. Ook wordt in 
de conclusies van de overheidscommissie o.l.v. de Entiteit Curriculum naar het 
beroepscompetentieprofiel6 van “brandweerman/-vrouw” verwezen. De raad vindt dat in de 
adviesvraag een actueel referentiekader gehanteerd wordt. 

De federale overheid legt een bijkomende toegangsvoorwaarde op om de opleidingen te 
starten. De leerlingen moeten over een “attest psychotechnische proef” beschikken dat door 
Selor, het selectiebureau van de overheid, wordt uitgereikt. Selor organiseert deze proef. De 
raad vraagt dat Selor deze proef klassikaal in de school organiseert. 

 
4 zie ook het advies van de Raad Secundair Onderwijs over de screening van studiegebieden en nieuwe structuuronderdelen in 

het voltijds secundair onderwijs, RSO/JVR/ADV/007, 8 mei 2008, punt 3.1 
5 FOD Binnenlandse Zaken (2007), “Een opleiding voor veiligheid - integratie en standaardisatie van de opleidingen die 

voorbereiden op zowel private als openbare veiligheidsberoepen”, De Pauw E. e.a., juli 2007 
6 SERV (2005), “Beroepsprofiel brandweerman/-vrouw”, WD/2005/4665/19, november 2005 
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4.1 Veiligheidsberoepen (specialisatiejaar BSO) 

In deze opleiding kunnen leerlingen naast het diploma secundair onderwijs drie attesten 
behalen die rechtstreeks toegang bieden tot een aantal veiligheidsfuncties: het algemeen 
bekwaamheidsattest “bewakingsagent”, het attest “gemeenschapswacht” en het attest 
“voetbalsteward”. 

Als zij deze attesten behalen, krijgen de afgestudeerde BSO-leerlingen toegang tot: 

- het private veiligheidsberoep “bewakingsagent” (categorie uitvoerend personeel in een 
bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst); 

- een aantal publieke veiligheidsberoepen m.b.t. de gemeenschapswacht, dat is een 
algemeen kader dat de publieke preventie- en veiligheidsfuncties groepeert die niet tot de 
politie behoren; 

- de functie van voetbalsteward. 

Bovendien worden de leerlingen georiënteerd naar het brede werkveld van de 
veiligheidssector. Zij maken kennis met verschillende relevante veiligheidsberoepen in de 
private en publieke (zowel politionele als niet-politionele) veiligheidssector: politieman, 
brandweerman, penitentiair beambte, veiligheidsmedewerker van gesloten centra en de 
diensten van Vreemdelingenzaken, calltaker. 

De raad vraagt duidelijkheid over de te behalen attesten die toegang geven tot de publieke 
veiligheidsfuncties. Hij vraagt dat een afgestudeerde BSO-leerling toegang krijgt tot alle 
functies in het kader van de gemeenschapswacht: niet enkel de vroegere stadswacht, maar 
ook veiligheidsbeambte van het kustactieplan, steward, veiligheidsbeambte in openbare 
vervoermaatschappijen, parkwachter en bewaker van openbare ruimten, gemachtigde 
opzichter en buurttoezichter7. 

4.2 Integrale veiligheid (specialisatiejaar TSO) 

De leerlingen behalen, naast het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde 
graad TSO, het “algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent” en het 
“bekwaamheidsattest leidinggevende type B”. De raad vraagt zich af of hierover met de 
beroepssector werd gecommuniceerd. Hij vraagt garanties dat een afgestudeerde wel 
degelijk in een leidinggevende functie mag starten. 

Uit de mondelinge toelichting blijkt dat de afgestudeerden een officiële vrijstelling krijgen op 
een aantal selectieproeven voor toelating tot de politieschool. Het is voor de raad niet 
duidelijk over welke van de vier selectieproeven het precies gaat. Hij vraagt dat voor drie van 
de vier proeven een vrijstelling kan worden behaald: de proef cognitieve vaardigheden, de 
persoonlijkheidsproef, de medische en fysieke proef. Dit betekent dat de kandidaat nog 
slechts één ingangsproef voor de politieschool zou moeten afleggen, nl. het gesprek met de 
selectiecommissie. 

De afgestudeerden krijgen ook een vrijstelling op het theoretisch gedeelte van de opleiding 
(130 uren) die leidt tot het brevet van brandweerman. Met deze vrijstelling zou de 
afgestudeerde, indien hij met gunstig gevolg de sollicitatieprocedure doorloopt, onmiddellijk 
de bezoldigde stage bij de brandweer kunnen aanvatten. Na de stage wordt het brevet van 
brandweerman uitgereikt. Ook hier vraagt de raad duidelijkheid. Het brevet van 

                                                 
7 Zie blz. 88 in het onderzoeksrapport. 
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brandweerman kan aan verschillende (provinciale brandweer)opleidingsinstellingen behaald 
worden. Is hierover overleg gepleegd? Is er een akkoord? 

5 De onderwijskundige en opvoedkundige context 

- Beide opleidingen zijn sterk kwalificatiegericht en sluiten, indien de beoogde 
doelstellingen werkelijk worden nagestreefd, aan op het doelpubliek. 

De raad vindt dat een samenwerking met de beroepssector noodzakelijk is. Dat 
secundaire scholen binnenkort ook door de FOD Binnenlandse Zaken als 
opleidingsinstelling erkend zouden worden, mag niet betekenen dat zij louter als 
“examencentrum” beschouwd worden. De (private) beroepssector, die ook eigen 
opleidingscentra heeft, mag geen bijkomende vereisten opleggen aan schoolverlaters die 
in het bezit zijn van attesten, die secundaire scholen hebben uitgereikt. 

Ook wat de stages betreft, is nauwe samenwerking vereist. Naar verluidt mogen de 
leerlingen vanuit de federale regelgeving enkel observatiestages uitvoeren. Wat houdt dit 
precies in? Zijn er andere vormen van werkplekleren mogelijk? 

De raad vraagt ook duidelijkheid over het principe van de minimumleeftijd van achttien 
jaar. Moet men 18 zijn om aan de opleiding te beginnen? Of moet men 18 zijn op het 
ogenblik van de uitreiking van de verschillende attesten, die erkend zijn door de FOD 
Binnenlandse Zaken? 

- Het koninklijk besluit8 van 21 december 2006 bepaalt dat de minister van Binnenlandse 
Zaken de opleidingsinstellingen erkent. Naar verluidt zullen 12 secundaire scholen deze 
opleidingen mogen aanbieden: 6 scholen uit het vrije net en 6 uit het officiële net. 

De raad staat huiverachtig tegenover de impact van de federale wet op de Vlaamse 
onderwijsregelgeving. Die gaat veel verder dan enkel de erkenning van instellingen, 
opleidingsonderdelen en curricula. Het bewuste KB bepaalt onder andere: 

o dat de instellingen zich moeten onderwerpen aan de inspectie door de FOD 
Binnenlandse Zaken: toegang verlenen tot lokalen en cursussen, contact met 
inrichters, lesgevers, cursisten (art. 71, 6e); 

o de aanstelling van een cursuscoördinator (art. 70, 5e); 
o regels op het vlak van de erkenning van lesgevers (art. 72); 
o dat de federale minister van Binnenlandse Zaken voor de opleidingen eindtermen 

kan vaststellen (art. 34); 
o specifieke regels over het verloop van de examens (art. 43-50). Zo staat 

bijvoorbeeld in art. 43 dat er voor elk vak, vermeld in het KB, minimum 50% moet 
behaald worden en minimum 60% voor het totaal van de geëxamineerde vakken. 
Dit staat haaks op de bepalingen over het slagen van de leerling in het besluit9 
van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 (art. 5§1, art. 38,2e en 4e, art. 57). 

De raad vraagt ook hier afspraken tussen het Vlaamse en het federale niveau. 
                                                 
8 KB van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake medisch en 

psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming 

of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S. 18 januari 2007), zoals gewijzigd door het KB 

van 7 juli 2008 (B.S. 18 juli 2008). 
9 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, 19 juli 2002 

(B.S. 4 december 2002) 
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6 De continuïteit in de (studie)loopbaan vrijwaren en optimaliseren 

De aanvragers situeren de opleidingen in het studiegebied Personenzorg. De core business 
van de veiligheidsberoepen ligt op het vlak van observeren, communiceren en rapporteren. 
Omgaan met mensen vereist goede communicatieve vaardigheden. 

De raad gaat akkoord met “de minst slechte oplossing” die de overheid voorstelt bij de 
inpassing in het studiegebied Personenzorg. Hij merkt op dat bij de overstap uit een ander 
studiegebied een beslissing van de toelatingsklassenraad vereist is. Hij vraagt duidelijkheid 
omtrent de regels die de toelatingsklassenraad kan hanteren. Moet elke aanvraag individueel 
bekeken worden? 

7 Advies 

Op basis van het beperkte aanvraagdossier en de mondelinge toelichting door de overheid 
geeft de Raad Secundair Onderwijs een gunstig advies voor de erkenning van twee nieuwe 
structuuronderdelen in het studiegebied Personenzorg: Integrale veiligheid (derde leerjaar 
derde graad TSO) en Veiligheidsberoepen (derde leerjaar derde graad BSO), mits 
classificatie als “specifiek structuuronderdeel”. 

De raad vraagt dat de overheid duidelijke studierichtingprofielen opstelt. Hij vraagt een 
overleg over onderstaande elementen: 

- de modaliteiten voor het verkrijgen van het “attest psychotechnische proef”; 
- de minimumleeftijd die een leerling moet hebben bij de start van de opleidingen; 
- de invulling van de stages; 
- de verschillende attesten die de leerling kan behalen; 
- de vrijstellingen die behaald worden voor de ingangsproeven bij de politieschool 

(Integrale veiligheid TSO); 
- de impact van de federale regelgeving op de Vlaamse onderwijsregelgeving. 

De Vlor is bereid dit overleg te ondersteunen. 

 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 25 november 2008. 

 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek Patrick Weyn 
secretaris voorzitter 
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