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Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het DBSO 
(screening van de rubriek Distributie) 

1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 1 oktober 2009 van Pascal Smet, minister van 
Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel een adviesvraag over een voorstel van 
opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO). Deze adviesvraag handelt 
over een lijst DBSO-opleidingen, die voortvloeit uit de screening van het opleidingenaanbod 
in de huidige rubriek Distributie. 

De adviesvraag kadert in de omschakeling van een niet-modulaire naar een modulaire 
structuur in het DBSO, zoals bepaald in het decreet over het stelsel van leren en werken in 
de Vlaamse Gemeenschap. Vooraleer de overheid het opleidingenaanbod in het DBSO en 
de leertijd vastlegt, worden de bestaande opleidingen aan een screening onderworpen. Het 
resultaat hiervan wordt ter advisering voorgelegd: 

- aan de Vlor, wat de opleidingen in het DBSO betreft; 

- aan de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, wat de opleidingen in de leertijd 
betreft. 

Na deze adviesronde legt de Vlaamse Regering de definitieve lijst met opleidingen vast. 

Dit advies werd voorbereid in de commissie Leren en Werken onder voorzitterschap van 
Sonja Buts. De commissie vergaderde in een ad hocsamenstelling. Ze werd uitgebreid met 
de sectorcommissie Handel-Administratie (voorzitter: André Lavric) en een extra deskundige 
van Syntra Vlaanderen. Met Syntra Vlaanderen werd de afspraak gemaakt dat het in zijn 
advies over opleidingen met dezelfde benaming hetzelfde standpunt inneemt als in de 
commissie Leren en Werken ad hoc. 

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

2 Algemene bemerking 

De raad neemt akte van de uitvoerig gedocumenteerde adviesvraag. De korte beschrijving 
van de opleidingen en de motivering bij de schrapping en het voorstel van nieuwe 
opleidingen geven een duidelijk beeld van de motivering van de overheid. 

Hij stelt vast dat de overheid van deze adviesvraag gebruik maakt om bijkomend een nieuwe 
opleiding voor te stellen. Vanuit de screening van de rubriek Distributie in de leertijd stelt de 
overheid voor de opleiding Groothandelaar om te vormen naar Administratief medewerker 
KMO en om deze opleiding ook in het DBSO aan te bieden. De Vlor waardeert dat de 
overheid hier de twee systemen van leren en werken op elkaar afstemt. Hij hoopt dat zij ook 
in de toekomst dit parallellisme zal blijven nastreven. 
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3 Advies 

3.1 Screening van de rubriek Distributie 

De raad geeft gunstig advies over de schrapping van de opleidingen Goederenbehandelaar-
magazijnier, Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur, Goederenbehandelaar-
magazijnmedewerker. Hij geeft gunstig advies over de oprichting van drie nieuwe 
opleidingen: Bestuurder heftruck, Bestuurder reachtruck, Magazijnmedewerker. 

Hij heeft begrip voor het standpunt van de overheid om het behalen van de certificaten van 
de drie nieuwe opleidingen (Bestuurder heftruck, Bestuurder reachtruck, 
Magazijnmedewerker) niet te laten leiden tot de automatische toekenning van het certificaat 
van magazijnier. 

De motivering van de overheid om geen opleiding tot magazijnier voor het DBSO te 
weerhouden, doet wenkbrauwen fronsen. De sociaal-economische geledingen van de raad 
bevestigen dat de functie van magazijnier een doorgroeifunctie is, waarvoor men pas na 
enkele jaren ervaring in aanmerking komt. Zij vinden dat de component werkplekleren van 
een dergelijke opleiding niet ingevuld kan worden via de systemen van leren en werken. 
Bovendien stellen zij dat bijkomende vorming nodig is via interne bedrijfsopleidingen of via 
onderwijs (m.n. het volwassenenonderwijs). Andere geledingen van de raad vinden dat de 
sectoren hier een voorafname doen op de inschaling van de beroepskwalificatie van 
magazijnier in de Vlaamse kwalificatiestructuur. 

De raad geeft gunstig advies over de schrapping van de opleiding tot verpakkingsoperator. 
Hij onderschrijft de vraag van IPV (het sectorale opleidingsfonds van de voedingsindustrie) 
om de onderliggende competenties te integreren in de nog te ontwikkelen 
opleidingenstructuren voor de opleidingen gericht op de voedingsindustrie. 

3.2 Administratief medewerker KMO 

De behoefte 

De opleiding speelt in op een vraag van de arbeidsmarkt. De sectorale sociale partners uit 
de groot- en detailhandel (Unizo en Fedis) en Cevora, het vormingsfonds van Aanvullend 
Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB) scharen zich achter het voostel. De 
motivering bij deze adviesvraag bevat geen concrete arbeidsmarktgegevens of een 
termijnvisie. 

De invulling 

Het beroepscompetentieprofiel van polyvalent bediende1 wordt voor deze opleiding als 
referentiekader gebruikt. De Vlor stelt vast dat er geen een-op-eenrelatie is met dit beroep: 
hetzelfde referentiekader geldt ook voor de opleiding Administratief medewerker.2 Het 
beroepscompetentieprofiel3 vermeldt dat de polyvalent bediende in alle bedrijven voorkomt, 
ongeacht de grootte. Bovendien zijn er heel wat aanverwante beroepen en is de precieze 
afbakening van het beroep niet mogelijk. 

De adviesvraag vermeldt een beknopte beschrijving van kerncompetenties. Deze is 
nagenoeg analoog aan de beschrijving van Administratief medewerker, uitgezonderd dat ‘hij  

                                                 
1  SERV, Profiel Polyvalent bediende, D/2003/4665/31, juni 2003 
2  Adviesvraag over het voorstel van opleidingenstructuren voor het DBSO, bijlage 4, opleidingenstructuur 

van administratief medewerker, 25/08/2009 
3  SERV, Profiel Polyvalent bediende, D/2003/4665/31, juni 2003, blz. 5-7 
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ook kan ingeschakeld worden bij de boekhouding, verkoop- en aankoopadministratie’. De 
raad gaat ervan uit dat de opleiding Administratief medewerker KMO verder bouwt op die 
van Administratief medewerker en dat de competenties inzake boekhouding en verkoop- en 
aankoopadministratie de kern van de opleiding vormen. Hij vraagt dan ook dat de overheid 
aandacht besteedt aan deze specifieke competenties bij de uittekening van de 
opleidingenstructuur en de focus bewaakt op tewerkstelling in een kleine of middelgrote 
onderneming. 

De onderwijskundige en opvoedkundige context 

De sectoren bevestigen dat het concept van leren en werken kan toegepast worden op deze 
opleiding. 

De optimalisering en vrijwaring van de continuïteit in de (studie)loopbaan 

De adviesvraag beschrijft een mogelijk traject. De opleiding bouwt, net als de opleiding  
Administratief medewerker expeditie, verder op de opleiding van administratief medewerker. 
De opleiding is vooral praktijkgericht en heeft een onmiddellijke inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt als doel. Het effect op de latere tewerkstelling is in de adviesvraag niet 
beschreven. 

 

De raad geeft gunstig advies over de opname van de opleiding Administratief medewerker 
KMO in de lijst opleidingen voor het DBSO, met ingang van 1 september 2011. Hij vraagt dat 
de overheid de competenties inzake boekhouding en verkoop- en aankoopadministratie in 
een KMO in de opleidingenstructuur centraal stelt. 

 

 

 

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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