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Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het DBSO 
(opleidingen gericht op administratie en verkoop) 

1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 15 september 2009 een adviesvraag van minister 
Pascal Smet over een voorstel van modulaire opleidingenstructuren voor het DBSO. Deze 
adviesvraag is in uitvoering van artikel 28§1 van het decreet over het stelsel van leren en 
werken in de Vlaamse gemeenschap (2008). Artikel 28§1 bepaalt dat de Vlaamse regering, 
GO! en de onderwijskoepels de modulaire opleidingenstructuur in het DBSO ontwikkelen. De 
Vlaamse regering neemt een beslissing na het advies van de Vlor.  

Dit advies werd voorbereid in de commissie Leren en Werken (voorzitter: Sonja Buts). De 
commissie vergaderde in een ad hocsamenstelling. Ze werd uitgebreid met de 
sectorcommissie Handel-Administratie (voorzitter: André Lavric). 

De Raad Secundair Onderwijs stemde over dit advies op 12 november 2009. 

2 Algemene bemerkingen 

1 De Vlor waardeert het concept dat aan de basis van de opleidingenstructuren ligt. 
Elke opleidingenstructuur bevat een lijst met referentiekaders, een korte beschrijving 
van het beroep, de opsomming van de modules met hun onderlinge verhouding 
(sequentieel of onafhankelijk), de vermelding van de studiebekrachtiging 
(module/opleiding) en een visuele voorstelling van het geheel van verwante 
opleidingen. 

2 De modules bestaan uit een aantal clusters van competenties. Elke cluster wordt 
generiek geformuleerd en verder uitgewerkt in onderliggende competenties. Elke 
module bestaat uit 4 gemeenschappelijke clusters van competenties en een of 
meerdere clusters met specifieke competenties. De gemeenschappelijke clusters zijn: 

- Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het 
werk; 

- Noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen; 
- Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen; 
- Eigen werkzaamheden organiseren. 

De competenties die op deze gemeenschappelijke clusters betrekking hebben 
moeten gelezen worden in relatie tot de competenties in de specifieke clusters, 
behorende tot dezelfde module. De raad onderschrijft dit principe. 

3 Artikel 30§1 van het decreet bepaalt dat de doelen van de beroepsgerichte vorming 
afgeleid worden van de referentiekaders, die door de overheid worden vastgelegd. 
De referentiekaders, die betrekking hebben op de voorliggende adviesvraag, zijn 
opgenomen als bijlage 4 in het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 
2008.1 De Vlor stelt vast dat er een link is tussen de competenties en 
referentiekaders, opgesomd in bijlage 4 van het voornoemde besluit. 

                                                 
1  Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 

2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 23 januari 2009) 
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3 Advies over de voorliggende opleidingenstructuren 

3.1 Aanvuller, kassier, verkoper, winkelbediende 

De raad geeft een gunstig advies over de opleidingenstructuren van aanvuller, kassier, 
verkoper en winkelbediende. 

Hij vraagt om in de omschrijvingen van deze opleidingenstructuren ook de nadruk op 
klantvriendelijkheid te leggen. De socio-economische geledingen in de raad benadrukken dat 
deze basishouding positief bijdraagt tot het imago van de organisatie. 

3.2 Administratief medewerker 

De raad geeft een gunstig advies over de opleidingenstructuur van administratief 
medewerker. 

Hij heeft geen bemerkingen bij de vermelde opleidingenstructuur. 

3.3 Administratief medewerker expeditie 

De raad geeft een gunstig advies over de opleidingenstructuur van administratief 
medewerker expeditie, mits het aanbrengen van een aantal wijzigingen. 

Hij stelt vast dat bepaalde competenties in dit voorstel te hoog gegrepen zijn voor een 
administratief medewerker expeditie en eerder behoren tot het profiel van expediteur. De 
Vlor vraagt dan ook dat volgende aanpassingen aan de opleidingenstructuur worden 
aangebracht: 

module Klantendossier: 

- cluster Klantendossiers volgens bedrijfseigen procedures beheren: 
de schrapping van ‘standaardofferte opmaken’ 

module Transportdocumenten: 

- cluster Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen: 

o de schrapping van ‘prijs berekenen’ 

- cluster Transportdocumenten invullen: 

o de schrapping van ‘documentair krediet aanvragen’ 

o de schrapping van ‘verzekering aanvragen’ 

o de wijziging van ‘voorschriften i.v.m. gevaarlijke goederen toepassen’ in ‘op de 
hoogte zijn van voorschriften i.v.m. gevaarlijke goederen’ 

o de wijziging van ‘documenten import, export en doorvoer EU invullen’ in 
‘documenten import, export en doorvoer EU verzamelen’ 

Module Transportorganisatie: 

- cluster Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen: 

o de schrapping van ‘prijs berekenen’ 

- cluster Transport organiseren: 

o de schrapping van ‘speciale concepten toepassen zoals rollende landstrasse, 
huckepack’ 
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o de schrapping van ‘schadegeval aan een verzekeringsmakelaar doorgeven’ 

3.4 Call center medewerker 

De raad geeft een gunstig advies over de opleidingenstructuur van call center medewerker. 

Hij heeft geen bemerkingen bij de vermelde opleidingenstructuur. 

 

 

 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 12 november 2009. Er 
waren 18 leden aanwezig. 

 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek Patrick Weyn 
secretaris voorzitter 
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