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Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs 
Leuvenseplein 4 4 februari 2003 
1000 Brussel RSO/LVP/ADV/008 

 
Advies betreffende de herprofilering van de studierichting(en) in de 

tweede graad BSO van het studiegebied ‘Mechanica-Elektriciteit’ als 
onderbouw voor de studierichtingen in de derde graad BSO van de 

studiegebieden ‘Auto’, ‘Mechanica-Elektriciteit’ en ‘Koeling en warmte’ 

1 Situering van de problematiek 
Op 17 juli 1996 stelde de heer L. Van Den Bossche, toenmalig Vlaams minister van 
Onderwijs en Ambtenarenzaken, een discussienota voor over het onderwijsaanbod in het 
secundair onderwijs.  Deze nota bevatte ondermeer een voorstel tot beperking en 
classificatie van de studierichtingen: de zogenaamde "reductie van de studierichtingen". 
Op 24 maart 1997 bracht de Raad Secundair Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad over 
deze discussienota een advies uit.  Voor de studierichtingen Centrale verwarming en/of 
Sanitaire installaties van het studiegebied ‘Koeling en warmte’ bevatte het een verdeeld 
advies.  De afdeling TSO-BSO had hierover immers geen consensus kunnen bereiken. 
In het decreet van 14 juli 1998, houdende diverse maatregelen met betrekking tot het 
secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het 
basisonderwijs, evenals in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de 
studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs van 7 september 1999 en 
in de ministeriële omzendbrief SO 60 (5-2-1999) betreffende het studieaanbod voltijds 
secundair onderwijs wordt de wijze van verplichte omzetting geregeld.  Bovendien wordt erin 
bepaald dat ‘vanaf 1 september 1999 tot en met 1 september 2004 progressief, leerjaar na 
leerjaar te beginnen met het tweede leerjaar en het beroepsvoorbereidend leerjaar van de 
eerste graad, alle bestaande benamingen van structuuronderdelen naar de nieuwe worden 
omgezet’. 
Voor het studiegebied ‘Koeling en warmte’ betekende dit concreet dat de progressieve 
schrapping van de studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties in de tweede 
graad BSO startte op 1 september 2000; hierbij kon deze optie enkel worden omgezet in de 
studierichtingen Metaal of Nijverheid van het studiegebied ‘Mechanica-Elektriciteit’.  Verder 
dienden vanaf het schooljaar 2002-2003 in de derde graad BSO de studierichtingen 
‘Centrale verwarming’ en ‘Sanitaire installaties’ eveneens progressief te worden omgezet 
naar de studierichting ‘Centrale verwarming en sanitaire installaties’. 
Omdat verschillende geledingen - maar vooral de bouwsector1 - ijverden voor het behoud 
van de bestaande studierichtingen in het studiegebied ‘Koeling en warmte’, vroeg mevrouw 
Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, op 13 februari 2001 aan de Vlor 
om advies over deze wijziging in de reductie van studierichtingen. 
In haar advies hierover, van 27 april 2001 pleitte de afdeling TSO-BSO van de Vlor ervoor 
om de reductie, zoals ze bezig was, verder te zetten.  Aan de hand van de 
beroepsopleidingsprofielen ‘Sanitair installateur-loodgieter’ en ‘Monteur centrale 
verwarmingsinstallaties’ had ze immers de gemeenschappelijkheid van een groot aantal 
(clusters van) competenties vastgesteld.  Daarnaast was ze van mening dat de competenties 
                                                 
1 In de beroepswereld zijn ‘sanitaire installaties’ en ‘centrale verwarming’ deelsectoren van de sector Bouw; in het 
onderwijs daarentegen zijn ze omwille van het (grote) aantal gemeenschappelijke vormingscomponenten met de 
‘mechanische studierichtingen’ in het BSO (Lassen-constructie, Carrosserie, Auto, Tweewielers en lichte 
verbrandingsmotoren, Vrachtwagenchauffeur en Koelinstallaties) ingedeeld in het studiegebied ‘Mechanica-
elektriciteit’  
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van de beide beroepsopleidingsprofielen grotendeels moeten zijn verworven na het tweede 
leerjaar van de derde graad BSO van de studierichting ‘Centrale verwarming en sanitaire 
installaties’.  Omdat ze vond dat deze doelstelling niet ten volle kan worden gerealiseerd in 
een tijdspanne van twee leerjaren, stelde de afdeling daarom dat een aantal competenties 
ervan reeds in de tweede graad BSO moeten worden bijgebracht.  De afdeling TSO-BSO 
nam zich dan ook voor om een visie uit te werken over een herprofilering van de 
studierichting(en) in de tweede graad BSO, die voorbereiden op de studierichtingen in de 
derde graad BSO van de studiegebieden ‘Auto’, ‘Mechanica-Elektriciteit’ en ‘Koeling en 
warmte’. 
Op aangeven van de sectorcommissies ‘Metaal-Elektriciteit’ en ‘Bouw-Hout-Decoratie’ 
formuleerde de afdeling TSO-BSO op 22 februari 2002 een voorlopig advies.  Daarin was ze 
van oordeel dat er best één studierichting wordt aangeboden, met een vaste, 
gemeenschappelijke stam en een verplichte keuze uit een (beperkt) aantal optionele 
componenten. Hierbij dienen de keuzegedeeltes voor leerlingen en ouders transparant en 
herkenbaar te zijn, zodat het zeer duidelijk is naar welke studierichtingen van de derde graad 
zij oriënteren (en welke arbeidssectoren na het afstuderen). 
De afdeling TSO-BSO engageerde zich ertoe dat de Vlor zo een concept concreet zou 
uitwerken en het als een definitief advies aan de minister zou overmaken. 

2 Uitgangspunten 

Met als vertrekpunt een consensus over drie elementen: de algemene vorming, een brede 
gemeenschappelijke stam technische basiskennis2 én duidelijke opties3 die een stel 
oriëntaties beklemtonen, werkte (een werkgroep van) de sectorcommissie ‘Metaal-
Elektriciteit-Kunststoffen’ een voorstel uit dat concreet gestalte geeft aan inhoud en structuur 
van het bedoelde concept. 

2.1 Eigenheid van het BSO 

Bij de herprofilering van de studierichting(en) in de tweede graad BSO van het studiegebied 
‘Mechanica-Elektriciteit’ - als onderbouw voor de studierichtingen in de derde graad BSO van 
de studiegebieden ‘Auto’,‘Mechanica-Elektriciteit’ en ‘Koeling en warmte - wordt uitgegaan 
van het advies over de eigenheid van het BSO, dat de afdeling TSO-BSO uitbracht op 12 
juni 1998 (TSO-BSO/LVP/ADV/005). 

2.2 Opdracht van de tweede graad BSO 
De leerlingen van de tweede graad BSO zitten op een scharniermoment in hun leven.  Ze 
zijn volop op zoek naar zichzelf en laten zich in die zoektocht leiden door concrete 
ervaringen.  In hun lerend gedrag is diezelfde manier van handelen terug te vinden.  Snel 
afwisselende ervaringen opdoen door zichzelf te confronteren met uitvoeringen en zich op 
die manier oriënteren.  
De school is voor hen een verlengstuk van het maatschappelijk leven.  Opvangfunctie, 
nestwarmte en zorgbreedte zijn in de tweede graad dan ook belangrijke doelen met het oog 
op de vorming en opleiding van hun totale persoon.  Algemene vaardigheden en attitudes 
zijn hierbij dan ook zeer belangrijke vormende componenten.  Ze worden immers de basis 
voor de individuele en maatschappelijk gerichte opvoeding en dienen dan ook per 
klassengroep te zijn aangepast of eigen accenten te krijgen.  Niet enkel kennis, maar vooral 
de leerstrategie is hierbij een belangrijke betrachting. 

                                                 
2 In dit advies heet dit later ‘Algemene technische en praktische vorming’ 
3 In dit advies heet dit later ’Gedifferentieerde technische en praktische vorming’ 
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Binnen de tweede graad dient men de jongeren ook ‘structuur’ aan te reiken, evenals 
normbesef; zodat ze op een juiste en sociaal-menswaardige wijze greep kunnen krijgen op 
het complex maatschappelijk gebeuren van elke dag.  Binnen het geheel van de vorming en 
opleiding dient ook voortdurend aan de houding van de jongeren te worden ‘gewerkt’.  Hierbij 
moeten de volgende waarden uitdrukkelijk de aandacht te krijgen: authenticiteit, 
consequentie, eerlijkheid, rechtvaardigheid, loyaliteit en zelfwaardegevoel.  Daarnaast streeft 
men ernaar om het zelfstandig handelen en het dragen van verantwoordelijkheid bij de 
leerlingen te vergroten en te bevorderen, de leerlingen een maatschappelijke bewustwording 
bij te brengen en hen binnen hun studierichting een ruime beroepsgerichte vorming te geven.   
In de logische leerlijn dient de tweede graad BSO basisvaardigheden bij te brengen die in de 
derde graad zullen leiden tot beroepscompetenties.   
 
Het inoefenen van die basisvaardigheden kan bij moeilijkheden tot negatieve ervaringen 
leiden en dus ook tot een negatieve houding tegenover het schoolse: schoolmoeheid.  Het is 
dan ook de uitdaging om hen met snel wisselende en positieve ervaringen te confronteren.  
Het inoefenen van de nodige basisvaardigheden in de tweede graad moet dus gebeuren in 
een context die voor de leerling herkenbaar, afgebakend en resultaatgericht is.  Er dient dus 
steeds te worden teruggekoppeld naar concrete situaties, geïntegreerd en geënt op de 
leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de jongere.  De kennis en vaardigheden worden 
dan ook opgebouwd rond praktijkervaringen, gekoppeld aan de noodzakelijke 
ondersteunende technische kennis.  Hiervoor kunnen best projectrealisaties worden 
opgezet.  Bedoeling is dat de leerling na de tweede graad voldoende ervaringen heeft 
gehad, zodat hij met kennis van zaken zijn eigen kunnen kan evalueren om in de derde 
graad een goede studiekeuze te maken. 

2.3 Aandachtspunten 

Bij de uitwerking van het voorstel werd rekening gehouden met de volgende 
aandachtspunten: 

- Het maken van een beroepskeuze op het niveau van de tweede graad SO is 
vandaag niet meer relevant.  De studierichtingen in de tweede graad dienen daarom 
voldoende breed te zijn geconcipieerd, zodat ze voor de leerling geen definitieve 
keuze in zijn (studie)loopbaan inhouden.  Hij moet ‘in de loop van’ of ‘na’ de tweede 
graad nog ‘enigszins gemakkelijk’ kunnen overgaan naar een andere studierichting 
binnen dezelfde onderwijsvorm; zeker binnen hetzelfde studiegebied.  Dit betekent 
evenwel niet dat zo’n overstap naadloos moet kunnen: een (beperkte) bijkomende 
inspanning is te verantwoorden. 
- De keuzegedeeltes - met hun gedifferentieerde technische en praktische 
vorming - moeten voor de leerlingen en hun ouders transparant en herkenbaar zijn, 
zodat het zeer duidelijk is naar welke studierichtingen van de derde graad (en welke 
arbeidssectoren na het afstuderen) zij oriënteren en voorbereiden.   
- Aan de leerlingen moet - zoveel mogelijk - ‘motiverend’ onderwijs worden 
aangeboden door middel van zinvolle en geschikte leertrajecten die rekening houden 
met hun leefwereld.  Pas dan zullen ze terug graag naar school gaan en openstaan 
voor hetgeen er wordt gegeven. 
- Bij de implementatie van het nieuwe concept worden er best vernieuwende 
werkvormen gebruikt waarbij de leerplandoelstellingen worden gerealiseerd door in 
de leersituaties de praktische en de theoretische vormingscomponenten geïntegreerd 
aan te bieden, bijvoorbeeld via projectmatig werken. 
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- Om de scholen de nodige ruimte te geven om hun pedagogisch project te 
realiseren en om ze de mogelijkheid te geven in te spelen op de lokale socio-
economische behoeften en mogelijkheden, wordt in het nieuwe concept de omvang 
van het huidige complementaire gedeelte behouden. 

 

2.4 Huidig curriculum van de studiegebieden ‘Mechanica-Elektriciteit’, ‘Auto’ en 
‘Koeling en warmte’  
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2.5 Leerlingenaantallen en bezettingsgraad per school 
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Procentuele (relatieve) evolutie leerlingen 1ste leerjaar 2de graad
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3 Gevolgde werkwijze 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe concept voor de tweede graad BSO van het studiegebied 
Mechanica-Elektriciteit opteerde men om een oplossing te zoeken binnen het huidig wettelijk 
kader.  Voor de elf aansluitende studierichtingen in de derde graad BSO van de 
studiegebieden ‘Auto’, ‘Koeling en warmte’ en ‘Mechanica-Elektriciteit’, werd concreet 
nagegaan welke competenties er best in de tweede graad worden bijgebracht ter 
voorbereiding van de bedoelde studierichtingen in de derde graad BSO. 
Aan de hand van bestaande leerplannen werden de gewenste vaardigheden, onder-
steunende kennis en beroepshoudingen in hun context geëvalueerd en gecatalogeerd, om 
nadien aan te geven in hoeverre ze specifiek of gemeenschappelijk zijn voor één, meerdere 
of alle studierichtingen én of ze als theoretische dan wel als praktische vorming dienen te 
worden aangeboden in de tweede graad BSO. 
Vervolgens werden de leerinhouden gegroepeerd en geclusterd tot - geheel of gedeeltelijk - 
gemeenschappelijke of specifieke vormingscomponenten.  Op basis daarvan kwam men tot 
een viertal clusters van vormingscomponenten, namelijk ‘Auto’, ‘Koeling en warmte’, 
‘Mechanische constructies’ en ‘Elektrische installaties’. 
Op basis van die clusters van vormingscomponenten kwam men tot de vier 
organisatiemodellen, steunende op één, twee, drie of vier studierichtingen. 

3.1 Eén brede studierichting 

Al van bij de aanvang van de analyse werd duidelijk dat het scenario met één brede 
studierichting in de tweede graad BSO niet haalbaar, noch wenselijk was omwille van de 
specifieke kenmerken van de cluster ‘Elektrische installaties’. 

 Terwijl er bij de ‘mechanisch gerichte’ clusters vooral sprake is van een ‘concrete 
context’, valt bij de cluster Elektrische installaties het ‘abstracte aspect’ op.  De 
leerlingen worden zowel bij de werkvoorbereiding als bij de uitvoering, de controle en 
het onderhoud van elektrische installaties voortdurend geconfronteerd met redeneren 
en werken vanuit allerhande abstracte schema’s, die zij telkens moeten ‘vertalen’ 
naar een concrete uitvoering. 

 Binnen het huidig curriculum kan in de studierichting Elektrische installaties van de 
tweede graad BSO het beroepsprofiel ‘residentieel elektrotechnisch installateur’ 
worden gerealiseerd en tijdens de derde graad het aanvullend beroepsprofiel van 
‘industrieel elektrotechnisch installateur’.  Wat de afbakening van twee beroepen 
betreft zijn ze complementair.  Beide kwalificaties omvatten vooral praktisch werk, dat 
zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen de grenzen van de aangeleerde 
technieken en met inachtneming van de voorschriften rond veiligheid, gezondheid en 
milieu.  Het takenpakket bestaat voor een belangrijk gedeelte uit het toepassen van 
routines en standaardprocedures. 

 Vanuit deze benadering is binnen de tweede graad BSO de cluster Elektrische 
installaties minder oriënterend dan de ‘mechanische’ clusters.  Na de tweede graad 
zijn immers het grootste gedeelte van de vaardigheden en de beroepsgebonden 
kennis van een ‘residentieel installateur’ reeds gerealiseerd.  Deze vorming legt 
bovendien de basis die noodzakelijk is om in de derde graad ook de competenties 
van een ‘industrieel installateur’ te verwerven. 

 Het aanleren van de ondersteunende kennis en het bijbrengen van de 
beroepshoudingen, noodzakelijk voor beide beroepen gebeurt omwille van de mate 
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van verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer én de maturiteit van de leerlingen, 
zowel in de tweede als in de derde graad. 

3.2 Drie studierichtingen  

In het scenario “drie studierichtingen” zouden er naast de studierichting Elektrische 
installaties nog twee ‘mechanisch’ gerichte studierichtingen bestaan: een eerste, enkel 
steunend op de vormingscomponenten van de cluster ‘Mechanische constructies’ én een 
tweede “brede” op basis van de clusters ‘Auto’ en ‘Koeling en warmte’ (én ‘Mechanische 
constructies’). 
Omwille van de (te) grote inhoudelijke overlapping van de ‘brede’ met de ‘minder brede’ 
mechanisch gerichte studierichting, wordt ook dit scenario verworpen  

3.3 Vier studierichtingen 

In het model “vier studierichtingen” zouden de (te) gespecialiseerde beroepsopleidingen 
reeds starten vanaf de tweede graad SO, wat indruist tegen de huidige tendens om deze 
breder en algemener te concipiëren.  Rekening houdend met de organiseerbaarheid ervan 
zouden er bovendien - op basis van de huidige leerlingenaantallen4 en de bezettingsgraad 
per school - (te) vele horizontale en verticale samenzettingen dienen te gebeuren, wat de 
kwaliteit van de opleidingen niet ten goede zou komen.   
Consequent met de vorige Vlor-adviezen5 hierover, werd dan ook eveneens van dit scenario 
afgezien.   

3.4 Twee studierichtingen  

In dit organisatiemodel worden in de tweede graad BSO slechts twee studierichtingen 
aangeboden: de aparte studierichting Elektrische installaties en een ‘mechanisch’ gerichte 
studierichting, die steunt op de vormingscomponenten van de clusters ‘Mechanische 
constructies’, ‘Auto’ én ‘Koeling en warmte’. 
 
In deze laatste studierichting zouden de vakken van het fundamenteel gedeelte het best als 
volgt worden opgevat: een gemeenschappelijk deel (ongeveer 2/3 tot 3/4 van het totaal 
aantal uren) met gemeenschappelijke vormingscomponenten, de zgn. "algemene technische 
en praktische mechanische basisvorming” én een specifiek deel (ongeveer 1/4 tot 1/3 van 
het totaal aantal uren), de zgn. gedifferentieerde technische en praktische vorming", waarvan 
de school in belangrijke mate zelf de invulling kan bepalen. Zij het dat deze moet slaan op 
vormingscomponenten uit de clusters ‘Mechanische constructies’, ‘Auto’ én ‘Koeling en 
warmte’ (zie schema’s op pagina’s 11-12) 
Een blijvend knelpunt is de naamgeving van deze mechanisch ‘gerichte’ studierichting.  Deze 
moet attractief zijn en het meest kenmerkende van de opleiding  weergeven.  Een degelijke 
benaming is voor de studierichting immers van essentieel belang, evenals het (positief) 
imago dat van haar - en van de op haar aansluitende beroepen - uitgaat. 

                                                 
4 zie tabellen pagina’s 5 tot en met 7 
5 zie adviezen:  
- Advies, dd. 27 april 2001 inzake de ministeriële adviesvraag betreffende de wijziging van de 
studierichtingen in het studiegebeid “Koeling en warmte”.  (referentie TSO-BSO/LVP/ADV/002) 
- Voorlopig advies, dd. 22 februari 2002 over de herprofilering in de tweede graad BS0O, die voorbereiden 
op de studierichtingen in de derde graad van de studiegebieden ‘Auto’, ‘Mechanica-Elektriciteit’ en ‘Koeling en 
warmte’ (referentie RSO/TSO-BSO/LVP/ADV/003) 
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4 Implementatie 
De Vlaamse Onderwijsraad realiseert zich ten volle dat de pedagogisch-didactisch invulling 
van dit concept een grote verantwoordelijkheid legt bij de leerplanmakers.  Zij moeten de 
algemeen geformuleerde doelstellingen immers in de leerplannen omzetten in een 
gedifferentieerd aanbod.  Het is dan ook belangrijk dat de onderwijsnetten hierover onderling 
goede afspraken maken. 
Het komt er nu op aan om dit concept ten volle te concretiseren door bijvoorbeeld de 
leerinhouden contextgebonden en projectmatig uit te werken.  De scholen moeten de 
mogelijkheid krijgen om bij de uitvoering ervan creatief te zijn.  Er moet bovendien voldoende 
ondersteuning worden gegeven aan de leerkrachten, die een dergelijke pedagogisch-
didactische aanpak uiteindelijk moeten waarmaken in de klas.  Een aantal voorbeelden van 
good practice zullen hierbij zeker inspirerend werken.   
Tenslotte zal bij de implementatie van het gekozen organisatiemodel ook de problematiek 
van de basisuitrusting van de scholen een rol spelen. 

5 Conclusie 
Tijdens de voorbije periode werkte de sectorcommissie Mechanica-Elektriciteit-Kunststoffen 
van de Vlaamse Onderwijsraad een vernieuwd concept uit voor de tweede graad BSO van 
het studiegebied Mechanica-Elektriciteit, steunend op het scenario “twee studierichtingen” (cf 
3.4).  Hierbij ging ze uit van de absolute wil om de betrokken studierichtingen zo te 
herdenken dat deze opleidingen terug een positief en aantrekkelijk imago verwerven.   
 
In zijn vergadering van 4 februari 2003 keurde de Raad Secundair Onderwijs het advies 
betreffende de herprofilering van de studierichting(en) in de tweede graad BSO van het 
studiegebied ‘Mechanica-Elektriciteit’ als onderbouw voor de studierichtingen in de derde 
graad BSO van de studiegebieden ‘Auto’, ‘Mechanica-Elektriciteit’ en ‘Koeling en warmte’ 
goed.  Er waren 17 stemgerechtigde leden aanwezig; 10 stemden voor, 7 onthielden zich. 
 
 
 
 
 
V. De Craecker      P. Vermaelen 
secretaris       voorzitter 
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Organisatiemodel “ twee studierichtingen” in de  
 2de graad BSO van het studiegebied  

Mechanica-Elektriciteit 
(mogelijke varianten op volgende pagina) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisvorming (10u)   

   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene technische en praktische 
vorming 

(2/3 - 3/4) 

 
     
   
   
   
   

Fundamenteel gedeelte 
 (22u) 

 

 
 
 

Cluster  
"Auto" 

(1/3 – 1/4) 
 

 
 

Cluster 
"K/W" 

(1/3 -1/4) 
 

 
 

Cluster 
"Mech. 

Constructie” 
(1/3 - 1/4)  

Studiericht. 
 Elektrische 
installaties" 

        
   
   
   

Complementair gedeelte 
(4u) 

           
       " 
Het goedgekeurde leerplan omvat: 
(A) de leerinhouden algemene technische en praktische vorming 
(B) de leerinhouden van de specifieke technische en praktische vorming 
Het leertraject dat de school aanbiedt bestaat uit (A) en  
een verdieping door verplichte keuze (van circa één derde) uit de 
vormingscomponenten van (B) 

Gedifferentieerde technische en praktische  
vorming  
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Mogelijke varianten 

    

Variante 2 Variante 3 
  

    

Variante 4 Variante 5 
  

    

Variante 6 Variante 7 
  

 


