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Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen vanaf het 
schooljaar 2005-2006 in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

1 Samenvatting 

De Raad Secundair Onderwijs adviseert gunstig over de volgende voorstellen van nieuwe 
kwalificatiebenamingen DBSO vanaf het schooljaar 2005-2006: 

- “assistent-podiumtechnieker” in de rubriek Elektriciteit/elektronica; 
- “hulpdrukker” in de rubriek Grafische nijverheid; 
- “callcentermedewerker” in de rubriek Handel/administratie; 
- “enquêteur” in de rubriek Handel/administratie; 

De volgende voorstellen worden gunstig geadviseerd mits men rekening houdt met de 
voorgestelde wijziging: 

- “helpdeskmedewerker” indien opgenomen in de rubriek Handel/administratie; 
- “TIG-lasser” in de rubriek Metaal en kunststoffen in plaats van de gevraagde 

benaming “lasser-TIG”; 
- “MIG/MAG-lasser” in de rubriek Metaal en kunststoffen in plaats van de gevraagde 

benaming “lasser halfautomaat MIG/MAG”; 
- “onderhoudsmonteur” in de rubriek Transport in plaats van de gevraagde benaming 

“onderhoudsmonteur straddle carrier”. 

Over de voorstellen tot schrapping van een aantal bestaande kwalificatiebenamingen in 
DBSO adviseert de Raad Secundair Onderwijs: 

- gunstig voor de schrapping van “lasser MIG/TIG” in de rubriek Metaal en 
kunststoffen; 

- ongunstig voor de schrapping van de benamingen “bejaardenhelper” en “familiale 
helper” uit de rubriek Personenzorg. 

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

Volgens deze regelgeving dient een gemotiveerd voorstel - op basis van een 
voorgeschreven standaardformulier - vóór 30 november van het voorafgaande schooljaar, te 
worden gericht aan de bevoegde administratie van het departement Onderwijs van het 
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ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  Deze vraagt advies aan de Vlaamse 
Onderwijsraad over de voorgestelde 'nieuwe benaming'.  De onderwijsminister beslist, na 
kennisname van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, over het voorstel.  

Op 15 december 2004 ontving de Vlaamse Onderwijsraad de adviesvraag betreffende 
voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
vanaf het schooljaar 2005-2006.  

Tijdens haar vergaderingen van 19 januari en 23 februari 2004 behandelde de Commissie 
DBSO - na consultatie van de betrokken sectorcommissies - de ingediende voorstellen voor 
nieuwe benamingen. Zij formuleerde hierover een voorstel van advies, rekening houdend 
met de criteria die de Commissie TSO-BSO op 24 januari 1997 goedkeurde. 

Deze zijn: 

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

3 Voorstellen voor nieuwe benamingen 

De administratie heeft de volgende voorstellen voor nieuwe benamingen ter advies aan de 
Vlor overgemaakt: 

Voorstel benaming Aanvrager 

rubriek ELEKTRICITEIT / ELEKTRONICA  

- “assistent-podiumtechnieker” CDBSO KTA I - Oostende 
- “helpdeskmedewerker” CDBSO Zuid - Antwerpen (Berchem) 

rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID 

- “hulpdrukker” CDBSO Hoger Techn. Inst. St.-Antonius - Gent 

rubriek HANDEL / ADMINISTRATIE  

- “callcentermedewerker” CDBSO Zuid – Antwerpen (Berchem) 
- “enquêteur” CDBSO KTA II - Sint-Amandsberg 

rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN  

- “lasser TIG” CDBSO Zuid – Antwerpen (Berchem) 
- “lasser halfautomaat MIG/MAG” CDBSO Zuid – Antwerpen (Berchem) 
- schrapping van “lasser MIG/TIG”  CDBSO Zuid – Antwerpen (Berchem) 

rubriek PERSONENZORG  

- schrapping van “bejaardenhelper” VIVO  
- schrapping van “familiale helper” VIVO 

rubriek TRANSPORT  

- “onderhoudsmonteur straddle carrier” CDBSO Zuid – Antwerpen (Berchem) 
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4 Advies 

4.1 Voorstel van nieuwe benaming "assistent-podiumtechnieker" 

Rubriek: ELEKTRICITEIT / ELEKTRONICA  

Advies:  Gunstig 

Motivatie: De aangevraagde benaming sluit aan bij het beroepsprofiel dat een onderscheid 
maakt tussen drie functies (de assistent-podiumtechnieker, de podiumtechnieker 
en de toneelmeester); 
Binnen deze onderverdeling in functies, is de toewijzing aan DBSO van 
“assistent-podiumtechnieker” een logische toewijzing qua opbouw. 
(Podiumtechnieker bevindt zich op TSO-niveau en toneelmeester op HO-niveau). 

4.2 Voorstel van nieuwe benaming "helpdeskmedewerker" 

Rubriek: ELEKTRICITEIT / ELEKTRONICA  

Advies:  Gunstig mits deze benaming wordt opgenomen in de rubriek 
Handel/administratie 

Motivatie:  De aangevraagde benaming stemt overeen met een knelpuntberoep waarvoor 
groeiende tewerkstellingsmogelijkheden zijn voor jongeren uit DBSO. 
Omwille van de hoofdzakelijk commerciële vaardigheden wordt voorgesteld deze 
benaming op te nemen in de rubriek Handel/administratie. 

4.3 Voorstel van nieuwe benaming "hulpdrukker" 

Rubriek: GRAFISCHE NIJVERHEID  

Advies:  Gunstig  

Motivatie:  De voorgestelde benaming “hulpdrukker” is duidelijk herkenbaar voor de sector 
en komt zowel voor in grotere als kleinere bedrijven.  
De voorgestelde inhoud is bovendien in overeenstemming met wat in de 
grafische sector gangbaar is. 

4.4 Voorstel van nieuwe benaming "callcentermedewerker" 

Rubriek: HANDEL / ADMINISTRATIE 

Advies:  Gunstig  

Motivatie:  De aangevraagde benaming stemt overeen met een knelpuntberoep waarvoor 
groeiende tewerkstellingsmogelijkheden zijn voor jongeren uit DBSO. 
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4.5 Voorstel van nieuwe benaming "enquêteur" 

Rubriek: HANDEL / ADMINISTRATIE 

Advies:  Gunstig  

Motivatie:  De aangevraagde benaming speelt in op de nood aan een degelijk uitgewerkte 
opleiding die leidt tot het beroep van enquêteur. 

4.6 Voorstel van nieuwe benaming "lasser TIG" 

Rubriek: METAAL EN KUNSTSTOFFEN 

Advies:  Gunstig mits de benaming gewijzigd wordt in “TIG-lasser” 

Motivatie:  De aangevraagde benaming stemt overeen met een beroep waarvoor groeiende 
tewerkstellingsmogelijkheden zijn voor jongeren uit DBSO. 
Omwille van een overeenstemming met de EWF-structuur (European Federation 
for Welding, Joining and Cutting) wordt echter voorgesteld de benaming te 
wijzigen in “TIG-lasser”. 

4.7 Voorstel van nieuwe benaming "lasser halfautomaat MIG/MAG" 

Rubriek: METAAL EN KUNSTSTOFFEN 

Advies:  Gunstig mits de benaming gewijzigd wordt in “MIG/MAG-lasser” 

Motivatie:  De aangevraagde benaming stemt overeen met een beroep waarvoor groeiende 
tewerkstellingsmogelijkheden zijn voor jongeren uit DBSO. 
Omwille van een overeenstemming met de EWF-structuur (European Federation 
for Welding, Joining and Cutting) wordt echter voorgesteld de benaming te 
wijzigen in “MIG/MAG-lasser”. Bovendien is de voorgestelde toevoeging 
“halfautomaat” niet relevant bij het lasprocédé MIG/MAG. 

4.8 Voorstel van schrapping van de benaming "lasser MIG/T IG" 

Rubriek: METAAL EN KUNSTSTOFFEN 

Advies:  Gunstig voor schrapping van de benaming “lasser MIG/TIG” 

Motivatie:  De Raad Secundair Onderwijs verleent een positief advies aan deze schrapping, 
ondanks het feit dat een centrum DBSO in principe geen schrapping van een 
kwalificatiebenaming kan voorstellen (zie beoordelingscriteria) omdat dit 
gevolgen kan hebben voor andere centra. De raad motiveert deze schrapping als 
volgt: 

 - in de huidige kwalificatiebenaming komen twee verschillende lasprocédés 
voor, wat niet aangewezen is voor de transparantie naar de arbeidsmarkt; 

 - deze combinatie van lasprocédés in één opleiding is niet relevant voor de 
arbeidsmarkt. 
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4.9 Voorstel van schrapping van de benamingen "bejaardenhelper” en “familiaal 
helper" 

Rubriek: PERSONENZORG 

Advies:  Ongunstig voor schrapping van de benamingen “bejaardenhelper” en 
“familiaal helper” 

Motivatie:  De Raad Secundair Onderwijs gaat niet in op deze schrapping omdat: 

 - in de beoordelingscriteria die de raad goedkeurde, staat dat niet wordt 
ingegaan op voorstellen om een bepaalde benaming uit de lijst te 
schrappen of te vervangen; 

 - de aanvraag niet ingediend werd door een centrum voor deeltijds 
beroepssecundair onderwijs maar door een sector. 

4.10 Voorstel van nieuwe benaming "onderhoudsmonteur straddle carrier" 

Rubriek: TRANSPORT 

Advies:  Gunstig mits de benaming gewijzigd wordt in “onderhoudsmonteur” 

Motivatie:  De aangevraagde benaming stemt overeen met een beroep waarvoor 
tewerkstellingsmogelijkheden zijn voor jongeren uit DBSO. 
De raad stelt echter voor om de benaming te wijzigen in “onderhoudsmonteur” 
omdat:  

 - de voorgestelde benaming een te enge benaming is; 
 - een centrum DBSO niet kan beschikken over de noodzakelijke 

infrastructuur tijdens de 15 wekelijkse lestijden (dit kan wel gerealiseerd 
worden buiten de 15 wekelijkse lestijden); 

 - binnen de 15 wekelijkse lestijden voornamelijk zal gewerkt worden aan 
competenties gerelateerd aan het onderhoud van dieselmotoren in een 
bredere betekenis; 

 - het niveau van een opleiding “onderhoudsmonteur straddle carrier”, zoals 
beschreven in de aanvraag, veel te hoog ligt voor DBSO (hydraulische 
aspecten en schema’s zijn leeronderdelen van TSO). Het volgen van een 
voortraject, zoals vermeld in de aanvraag, is bovendien niet in 
overeenstemming met het criterium “onvoorwaardelijke instap” van elke 
opleiding in DBSO; 

 - een opleiding tot “onderhoudsmonteur” meer 
tewerkstellingsmogelijkheden biedt voor dan de beperking tot straddle 
carrier. 

Dit advies werd unaniem goedgekeurd op de raadsvergadering van 22 maart 2005. Er waren 
17 stemgerechtigde leden aanwezig. 
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