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Advies over de aanvragen voor nieuwe structuuronderdelen in het 
voltijds gewoon secundair onderwijs 

1 Situering 

Op 9 maart 2009 vroeg de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) om advies over volgende 
voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs: 

1 Kunst-woord-media, tweede graad KSO 
2 Nieuwe Mediakunsten, tweede graad KSO 
3 Nieuwe Mediakunsten, derde graad KSO 
4 Bijzondere Vorming Dans, derde leerjaar derde graad KSO 
5 Bijzondere Vorming Woordkunst-drama, derde leerjaar derde graad KSO 
6 Duurzaam wonen, derde graad BSO 
7 Duurzaam wonen, derde leerjaar derde graad BSO 
8 Mechanisch onderhoud, derde graad BSO 
9 Recreatie, derde graad BSO 

De procedure en de criteria voor de goedkeuring van nieuwe structuuronderdelen zijn 
vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot vaststelling van de 
indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het 
voltijds secundair onderwijs. 

Dit advies werd voorbereid in de commissie KSO (voorzitter: mevrouw Betty Braem) en de 
commissie TSO-BSO (voorzitter: de heer Jean-Marie Neven) met de inbreng van 
verschillende sectorcommissies. De Raad Secundair onderwijs keurde het advies goed op 
24 maart 2009. In één geval stemde de raad over een individueel dossier. Deze stemming 
staat vermeld bij het advies over dat dossier. Wanneer er bij de individuele dossiers geen 
stemming vermeld staat, was de raad het unaniem eens met het geformuleerde advies. Het 
resultaat van de stemming over het globale advies staat op bladzijde 14. 
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2 Advies 

1 Kunst-Woord-Media 
studiegebied: Beeldende Kunst 
eerste en tweede leerjaar, tweede graad KSO 

 

Indiener: Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten, Antwerpen 

 

De behoefte 

- Dit nieuwe structuuronderdeel komt door het principe van de roterende clusters 
tegemoet aan de vragen naar de organisatie van een betere studiekeuze in het 
secundair onderwijs. 

- Het speelt ook in op de algemene tendens van hybridisering in de kunstwereld. 

 

De invulling 

- De component algemene vorming wordt verhoogd. 
- De raad waardeert het principe van de roterende clusters maar stelt vast dat de 

uitbouw ervan sterk geënt is op de lokale situatie van de indienende school zodat het 
minder tegemoet komt aan een behoefte voor geheel Vlaanderen. 

- De component architectuur ontbreekt in de uitbouw van het structuuronderdeel. 

 

De onderwijskundige en opvoedkundige context 

- Het principe van de roterende clusters draagt bij tot de keuzebekwaamheid van de 
leerlingen en tot een meer bewuste studieloopbaan. Dit leidt enerzijds tot een betere 
instroom en anderzijds tot een vermindering van de ongekwalificeerde uitstroom. 

- Het structuuronderdeel is onderwijsvormoverstijgend gezien de betrokkenheid van 
Fotografie en Multimedia TSO. 

 

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

- Het structuuronderdeel draagt bij tot een uitgestelde studiekeuze. Dit heeft echter 
enkel kans op slagen indien alle componenten uit beeldende kunsten betrokken 
worden en indien dit structuuronderdeel van de tweede graad compatibel is met de 
organisatie van de derde graad. 

 

Advies en motivering 

Uitgesteld in afwachting van de screening van de studiegebieden van het KSO en van de 
resultaten van de lopende proeftuin. 

De raad stelt voor om dit structuuronderdeel nu niet op te nemen in de lijst van benamingen 
van structuuronderdelen voor het secundair onderwijs. De raad vindt wel dat het heel wat 
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positieve elementen bevat om het mee te nemen in de screening van de studiegebieden 
KSO waar de Vlor-commissie KSO op dit ogenblik mee bezig is. Dit advies doet uiteraard 
geen uitspraak over het proefproject dat thans in SISA Antwerpen loopt. 
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2 en 3 Nieuwe Mediakunsten 
studiegebied: Beeldende Kunst 
eerste en tweede leerjaar, tweede graad KSO 
eerste en tweede leerjaar, derde graad KSO 
 

Indiener: Secundair Kunstinstituut, 9000 Gent 

 

De behoefte 

- Dit structuuronderdeel wil inspelen op moderne technologieën die in de maatschappij 
een plaats verwerven. De raad merkt evenwel op dat dit principe al in de bestaande 
leerplannen verwerkt is.  

 

De invulling 

- Het is voor de raad niet duidelijk volgens welke referentiekaders de nieuwe 
studierichting zal worden uitgebouwd en welke nieuwe inhouden aan bod zouden 
komen. 

 

De onderwijskundige en opvoedkundige context 

- Er is een nauwe band met bestaande KSO- en TSO-structuuronderdelen 

 

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

De raad is van oordeel dat dit structuuronderdeel geen meerwaarde biedt op het vlak van 
optimalisering en vrijwaring van de continuïteit in de (studie)loopbaan. 

 

Advies en motivering 

Ongunstig. 

De raad is van oordeel dat de principes die aan de grond van dit voorstel liggen, gerealiseerd 
kunnen worden met de leerplannen van bestaande structuuronderdelen. 
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4 Bijzondere Vorming Dans 
studiegebied: Podiumkunsten 
derde leerjaar, derde graad KSO 

 

Indiener: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

 

De behoefte 

- Het structuuronderdeel speelt in op de vraag naar kunst- en cultuureducatie in het 
onderwijs en op de sterke toename van het aantal producties met dans. 

- Het houdt rekening met voorstellen voor een strengere selectie van studenten in het 
hoger kunstonderwijs waardoor het belang van een degelijke vooropleiding in het 
secundair onderwijs onderstreept wordt. 

- Het wil de gelijke onderwijskansen bevorderen door de doorstroming van jongeren 
van allochtone herkomst naar het hoger kunstonderwijs te verbeteren. Het beoogt 
daarbij jongeren waarvoor de instroom in het HKO omwille van maatschappelijke en 
culturele oorzaken afgeremd wordt. De drempelverlaging voor doorstroming van deze 
jongeren naar het HKO speelt in op de toenemende vraag van de beroepswereld 
naar dansers van allochtone afkomst. 

- Het speelt ook in op de evoluties van de laatste jaren in de danskunst (onder meer de 
hybridisering in de producties) die een nieuw type danser vergen. Het streeft naar 
een polyvalente voorbereiding met het oog op een verdere opleiding in de dans. 

- Tenslotte speelt het in op het internationale karakter van de danskunst. Er bestaan 
heel wat internationale samenwerkingsverbanden en dansers kunnen, ongeacht hun 
nationaliteit, overal heel de wereld aan het werk. 

 

De invulling 

- De invulling houdt rekening met het Vlor-profiel voor danser en met de VDAB-
beroepenfiche voor danser. 

- In het licht van de samenwerking met het hoger kunstonderwijs zullen ook de 
startcompetenties van het HKO in rekening worden gebracht. 

- Ze houdt tevens rekening met de hybridisering in de producties waarin verschillende 
kunstdisciplines aan bod komen (dans, theater, ballet, beeldende kunst, …). 

 

De onderwijskundige en opvoedkundige context 

- Deze opleiding komt tegemoet aan de noden van jongeren die dans in het hoger 
onderwijs willen volgen, maar die  

 - geen vooropleiding voor dans hadden, 

 - in het KSO een andere vooropleiding dan Dans gevolgd hebben, 

 - een vooropleiding in ballet en klassieke dans genoten, maar die naar het 
hoger onderwijs de overstap naar hedendaagse dans willen maken, 

 - een vooropleiding voor dans hadden, bijvoorbeeld buiten het KSO, maar 
wegens onvoldoende vakmanschap niet slaagden in de toelatingsproeven 
voor dans in het HKO. Deze nieuwe studierichting wil de leerlingen die zich 
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thans in (duur) privé-onderwijs op een (nieuwe) toelatingsproef voorbereiden, 
de gelegenheid geven hun vakmanschap in het secundair onderwijs te 
verdiepen. 

- Dit structuuronderdeel is opgevat als een propedeuse naar het HKO. 
- Het stimuleert de leermotivatie aangezien de leerlingen op vrijwillige basis een 

bijkomend leerjaar doen en hiervoor de toelatingsproef afleggen. 

 

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

- Dit structuuronderdeel past binnen de bestaande structuur van derde leerjaren van 
de derde graad waar al gelijkaardige voorbereidende jaren KSO bestaan. 

- Het vervolledigt het bestaande aanbod ervan gezien het bestaan van de 
voorbereidende jaren Bijzondere beeldende vorming en Bijzondere muzikale 
vorming. 

 

Advies en motivering 

Gunstig. 

Mits classificatie als S-richting aangezien alle bestaande studiegebieden en studierichtingen 
van het KSO het S-karakter hebben. 

Voor de programmatie van dit structuuronderdeel geldt volgens de raad als logische 
voorwaarde dat de aanvragers in hun dossier aantonen dat zij een goede samenwerking met 
het HKO Dans hebben. De raad vraagt ook dat voor dit nieuwe structuuronderdeel dezelfde 
toelatingsvoorwaarden gelden (inclusief mogelijkheid tot toelatingsproef) als nu van 
toepassing zijn voor het voorbereidende jaar Bijzondere muzikale vorming. 

Omschrijving van dit nieuwe structuuronderdeel 

- Het voorbereidende leerjaar Bijzondere vorming Dans richt zich tot leerlingen uit het 
ASO, BSO of TSO die na het behalen van het diploma SO alsnog wensen door te 
stromen naar een opleiding dans in het hoger kunstonderwijs. De leerlingen 
verwerven daarom een voldoende technische en artistieke basis met het oog op de 
doorstroom naar het hoger kunstonderwijs. 

- De leerlingen verwerven inzicht in hun eigen mogelijkheden op het vlak van de 
danskunsten. 

- De leerlingen verwerven een grondige kennis en ervaring met het hedendaagse 
dansaanbod. 

- De leerlingen verwerven een duidelijk inzicht in hun toekomstperspectieven in de 
danskunsten. 
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5 Bijzondere Vorming Woordkunst-Drama 
studiegebied: Podiumkunsten 
derde leerjaar, derde graad KSO 

 

Indiener: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

 

De behoefte 

- Het structuuronderdeel speelt in op de vraag naar kunst- en cultuureducatie in het 
onderwijs en op de sterke toename van het aantal podiumproducties. 

- Het houdt rekening met voorstellen voor een strengere selectie van studenten in het 
hoger kunstonderwijs waardoor het belang van een degelijke vooropleiding in het 
secundair onderwijs onderstreept wordt. 

- Het wil de gelijke onderwijskansen bevorderen door de doorstroming van jongeren 
van allochtone herkomst naar het hoger kunstonderwijs te verbeteren. Het beoogt 
daarbij jongeren met interesse voor het HKO woord die als voorbereiding een 
inhaalbeweging nodig hebben op het vlak van verbale competenties. De 
drempelverlaging voor doorstroming van deze jongeren naar het HKO speelt in op de 
toenemende vraag van de beroepswereld naar acteurs van allochtone afkomst. 

- Het speelt ook in op de evoluties van de laatste jaren in de podiumkunsten (zoals de 
hybridisering in de producties). 

 

De invulling 

- De invulling houdt rekening met het Vlor-profiel voor dramatisch kunstenaar en met 
de VDAB-beroepenfiches voor acteur en presentator. 

- In het licht van de samenwerking met het hoger kunstonderwijs zullen ook de 
startcompetenties van het HKO in rekening worden gebracht. 

- Ze houdt tevens rekening met de hybridisering in de producties waarin verschillende 
kunstdisciplines aan bod komen (dans, theater, ballet, beeldende kunst, …). 

 

De onderwijskundige en opvoedkundige context 

- Deze opleiding komt tegemoet aan de noden van jongeren die in het hoger onderwijs 
een opleiding woordkunst, drama, cabaret … willen volgen, maar die  

 - geen vooropleiding voor woord of drama hadden, 

 - in het KSO een andere vooropleiding dan Woordkunst-drama gevolgd 
hebben, 

 - deze vooropleiding wel hadden buiten het KSO, maar onvoldoende voorbereid 
zijn op de toelatingsproeven van het hoger onderwijs voor woord, mede 
rekening houdende met de hoge eisen die deze toelatingsproeven stellen op 
technisch en creatief vlak. 

- Dit structuuronderdeel is opgevat als een propedeuse naar het HKO. 
- Het stimuleert de leermotivatie aangezien de leerlingen op vrijwillige basis een 

bijkomend leerjaar doen en hiervoor de toelatingsproef afleggen. 
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De optimalisering en vrijwaring van de continuïteit in de (studie)loopbaan 

- Dit structuuronderdeel past binnen de bestaande structuur van derde leerjaren van 
de derde graad waar al gelijkaardige voorbereidende jaren KSO bestaan. 

- Het vervolledigt het bestaande aanbod ervan gezien het bestaan van de 
voorbereidende jaren Bijzondere beeldende vorming en Bijzondere muzikale 
vorming. 

 

Advies en motivering 

Gunstig. 

Mits classificatie als S-richting aangezien alle bestaande studiegebieden en studierichtingen 
van het KSO het S-karakter hebben. 

Voor de programmatie van dit structuuronderdeel geldt volgens de raad als logische 
voorwaarde dat de aanvragers in hun dossier aantonen dat zij een goede samenwerking met 
het HKO woord of drama hebben. De raad vraagt ook dat voor dit nieuwe structuuronderdeel 
dezelfde toelatingsvoorwaarden gelden (inclusief mogelijkheid tot toelatingsproef) als nu van 
toepassing zijn voor het voorbereidende jaar Bijzondere muzikale vorming. 

Omschrijving van dit nieuwe structuuronderdeel 

- Het voorbereidende leerjaar Bijzondere vorming Woordkunst-drama richt zich tot 
leerlingen uit het ASO, BSO of TSO die na het behalen van het diploma SO alsnog 
wensen door te stromen naar een opleiding woordkunst, drama, cabaret … in het 
hoger kunstonderwijs. De leerlingen verwerven daarom een voldoende technische en 
artistieke basis met het oog op de doorstroom naar het hoger kunstonderwijs. 

- De leerlingen verwerven inzicht in hun eigen mogelijkheden op het vlak van 
woordkunst en drama. 

- De leerlingen verwerven een grondige kennis en ervaring met het hedendaagse 
aanbod in de wereld van de woordkunsten en drama. 

- De leerlingen verwerven een duidelijk inzicht in hun toekomstperspectieven in 
woordkunst en drama. 
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6 en 7 Duurzaam wonen 
studiegebied: Bouw 
eerste en tweede leerjaar, derde graad BSO 
derde leerjaar, derde graad BSO 

 

Indieners: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen 

 

De behoefte 

De indieners stellen dat er op de arbeidsmarkt veel vraag is naar polyvalent geschoolden 
met een basiskennis van schilderen, metselen, mechanica, elektriciteit en schrijnwerk. 
Tijdens de mondelinge toelichting blijkt dat een aantal bedrijven een dergelijke opleiding 
zinvol vinden. 

Deze aanvraag bouwt verder op Duurzaam wonen BSO (tweede graad). De opleiding is 
tegelijkertijd breed (omvat competenties uit diverse studiegebieden) en weinig verdiepend. 
De opleiding richt zich op een polyvalent onderhoudswerkman of klusjesman die bij een 
organisatie (bedrijf/instelling) is tewerkgesteld of, na het volgen van een specialisatiejaar, op 
zelfstandige basis werkt. 

 

De invulling 

De aanvraag is gebaseerd op het SERV-beroepsprofiel van klusjesman (domein social profit, 
subsector gezondheidszorg). Een klusjesman voert kleine herstellings- en 
verfraaiingswerken uit aan gebouwen en interieur, onderhoudt tuinen in de thuiszorg en 
(semi-)residentiële en ambulante zorg. 

Er is geen volledige een-op-eenrelatie met het beroepsprofiel. Enkel de technische 
competenties worden in de aanvraag aan het beroepsprofiel gelinkt. In de aanvraag is er 
geen verwijzing naar het luik “social profit” in het beroepsprofiel. 

De benaming van de aanvraag dekt de beschreven inhouden niet. Door de plaatsing van 
deze opleiding in het studiegebied Bouw, creëert hij bepaalde verwachtingen die niet ingelost 
worden. 

 

De onderwijskundige en opvoedkundige context 

De voorgestelde opleiding is zuiver praktijkgericht en heeft een onmiddellijke inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt als doel. De competenties zijn taakgericht geformuleerd. De leerlingen 
worden opgeleid in het uitvoeren van afgebakende taken, die een bepaalde graad van 
zelfstandigheid vereisen. 

 

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

Het dossier beschrijft geen volledig traject. De aanvraag bevat geen gegevens voor de 
invulling van het specialisatiejaar met dezelfde naam. Tijdens de mondelinge toelichting 
melden de indieners dat een aansluiting met bestaande specialisatiejaren uit het 
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studiegebied Bouw en andere studiegebieden mogelijk moet zijn. De raad twijfelt hier aan, 
omdat de competenties in de aanvraag te generiek beschreven zijn. De overstap naar een 
specialisatiejaar in een ander studiegebied is niet vanzelfsprekend. 

De derde graad bouwt verder op de tweede graad Duurzaam wonen BSO. De specifieke 
competenties zijn generiek omschreven. 

Er is een verwantschap met Organisatiehulp BSO3 in het studiegebied Personenzorg (vooral 
in het leerplan van het VVKSO, minder in het leerplan van GO!). Ook komen de inhouden 
overeen met bepaalde inhouden uit verschillende opleidingen van de tweede graad BSO in 
de studiegebieden Land- en tuinbouw, Bouw en Mechanica-elektriciteit.  

 

Advies en motivering 

Dossier 6 

Eerste en tweede leerjaar derde graad: ongunstig. 

De raad vindt dat de benaming totaal niet overeenkomt met de inhouden die in het voorstel 
worden beschreven. Bovendien is de naam misleidend: “duurzaam wonen” roept een 
ecologische connotatie op en wekt de indruk dat dit enkel in deze opleiding aan bod komt. 
Het aspect “duurzaamheid” kent algemene ingang in het onderwijs en is van toepassing op 
alle opleidingen. Het argument van de indieners, om de aanvraag een wervende naam te 
geven, houdt geen steek. “Polyvalent onderhoud” zou hier eerder als benaming geschikt zijn. 
Inhoudelijk zijn er ook bezwaren. De aanvraag combineert basiscompetenties uit diverse 
opleidingen uit verschillende studiegebieden. Deze opleiding (tweede en derde graad met 
een specialisatiejaar) leidt naar een te beperkte kwalificatie (onderhoudswerker, klusjesman). 
De raad vindt de oprichting van een nieuw structuuronderdeel, dat vooral bestaat uit delen 
van opleidingen uit ander studiegebieden, niet opportuun. 

Tenslotte wenst de raad te melden dat de bezorgdheid over de studiekeuze van de 
leerlingen van Duurzaam wonen BSO (tweede graad) in dit advies wel degelijk meespeelde. 
Dit gegeven kan echter niet de enige motivering zijn om een nieuw structuuronderdeel in de 
derde graad te erkennen. De raad vraagt aan de overheid om in de toekomst, bij de 
erkenning van nieuwe structuuronderdelen, steeds een globaal traject voor ogen te houden. 

De raad stemde over dit dossier; 12 leden stemden voor een ongunstig advies, 4 leden 
stemden tegen. Er was 1 onthouding. 
 

Dossier 7 

Derde leerjaar derde graad: ongunstig (unaniem advies). 

Het dossier bevat geen enkel element die de aanvraag tot erkenning van een 
specialisatiejaar staaft. 
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8 Mechanisch onderhoud 
studiegebied: Mechanica-elektriciteit 
eerste en tweede leerjaar, derde graad BSO 
 

Indieners: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) 

 

De behoefte 

De indieners wijzen op een groot tekort aan geschoolde onderhoudsvaklui, voornamelijk op 
het vlak van mechanisch onderhoud. “Onderhoudsmecanicien van machines en industriële 
installaties” is sinds 2000 opgenomen in de VDAB-lijst met knelpuntberoepen. Volgens de 
VDAB is dit mede te wijten aan een onvoldoende instroom vanuit onderwijs. 

De aanvraag is specifiek gericht op het onderhoud, de revisie en de herstelling van 
mechanische constructies en machines. In het studiegebied Mechanica-elektriciteit is er 
geen BSO-opleiding in de derde graad die specifiek gericht is op het onderhouden en 
herstellen van mechanische constructies en machines. Enkel het specialisatiejaar Industrieel 
onderhoud leidt naar deze functies. De indieners ervaren het ontbreken van een logische 
onderbouw als een probleem bij de instroom naar dit specialisatiejaar. Meestal komen ze uit 
richtingen als Lassen-constructie BSO3 en Werktuigmachines BSO3. De overgang vanuit 
deze opleidingen naar een specialisatiejaar Industrieel onderhoud is geen inhoudelijk 
logische stap, zeggen de indieners. Na de invoering van dit structuuronderdeel is het 
noodzakelijk dat de inhoud van Industrieel onderhoud wordt geactualiseerd. 

 

De invulling 

Er is geen een-op-eenrelatie tussen een SERV-beroepscompetentieprofiel en de aanvraag. 
De indieners linken de opleiding aan verschillende referentiekaders (o.a. 4 
beroepscompetentieprofielen en VDAB-Cobrafiches). Specifieke clusters met betrekking op 
mechanisch onderhoud vormen een rode draad in de aangehaalde referentiekaders. 

De aanvraag bevat duidelijk omschreven kerncompetenties, met focus op mechanica. 
Elektriciteit komt ook aan bod, maar enkel ondersteunend met het oog op het 
veiligheidsaspect, m.n. het veilig uitvoeren van werkzaamheden. 

 

De onderwijskundige en opvoedkundige context 

De voorgestelde opleiding is zuiver praktijkgericht en heeft een onmiddellijke inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt tot doel. De competenties zijn taakgericht geformuleerd. De leerlingen 
worden opgeleid in het uitvoeren van complexe, afgebakende taken, die een zekere graad 
van zelfstandigheid vereisen. De opleiding sluit aan op Basismechanica in de tweede graad. 

 

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

Het dossier omvat een globaal uitgeschreven modeltraject. Men verwacht dat vooral de 
leerlingen uit de tweede graad Basismechanica BSO in de nieuwe opleiding zullen 
instromen. Doorstromen kan naar Industrieel onderhoud (specialisatiejaar). Tijdens de 
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mondelinge toelichting geven de indieners aan dat het leerplan van dit specialisatiejaar in het 
licht van de nieuwe opleiding zal geactualiseerd worden. 

 

Advies en motivering 

Gunstig. De raad adviseert om het structuuronderdeel niet als “specifiek” te catalogeren. 

De opleiding speelt in op het grote tekort aan opgeleide onderhoudsvaklui. De raad vindt dat 
deze opleiding een lacune opvult in het studiegebied Mechanica-elektriciteit. Bovendien 
creëert ze een logische onderbouw voor Industrieel onderhoud BSO3 (specialisatiejaar) op 
voorwaarde dat de leerinhouden in het huidige specialisatiejaar (Industrieel onderhoud) 
worden geactualiseerd. De link met Industriële onderhoudstechnieken TSO3 
(specialisatiejaar) moet ook bekeken worden. 

 

Omschrijving van dit nieuwe structuuronderdeel 

Mechanisch onderhoud BSO (derde graad) is gericht op het herstellen, onderhouden en 
beperkt reviseren van mechanische constructies en machines. 
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9 Recreatie 
studiegebied: Toerisme 
eerste en tweede leerjaar, derde graad BSO 

 

Indiener: Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) 

 

De behoefte 

De toeristische sector is een sterk groeiende sector. Vooral het verblijfstoerisme in het 
binnenland (inkomend toerisme) en de vrijetijdsbesteding (pretparken, attractieparken) 
kennen een opwaartse trend. Daarnaast wordt een grotere vraag naar animatoren in het 
buitenland geregistreerd bij de touroperators. Volgens de indieners benadrukt Toerisme 
Vlaanderen de nood aan professionalisering in de toeristische sector. 

De indieners melden dat de opleidingen in het studiegebied Toerisme sterk gericht zijn op 
het uitgaand toerisme (d.i. toeristen die uit een gebied vertrekken). Er is geen praktische, 
polyvalente opleiding voorhanden die gericht is op (hulp bij) animatie, onthaal en recreatie in 
het Vlaamse verblijfstoerisme. De aanvraag richt zich op de functies in de toeristische sector 
(animator) en de recreatieve sector (onthaalmedewerker, recreatiemedewerker). 

De regionale spreiding beperkt zich in Vlaanderen tot de toeristische gebieden en de 
plaatsen waar er pret- en attractieparken zijn. Tewerkstellingskansen zijn er ook in Wallonië, 
de buurlanden en alle toeristische bestemmingen in het buitenland. 

 

De invulling 

De aanvraag is gebaseerd op een aantal referentiekaders: de SERV-beroepenstructuur, het 
SERV-beroepsrofiel “Balie- en informatiebediende”, VDAB-Cobrafiches, enz. Ook wordt 
verwezen naar het buitenland (Nederland, Frankrijk).  Het beroepsprofiel maakt een 
onderscheid tussen informatie/promotie en vermaak. De indieners richten zich in de 
aanvraag tot de subsector “vermaak” en enten de opleiding op een deel van het 
beroepsprofiel. De reden hiervoor is het ontbreken van door de sector uitgewerkte specifieke 
functieprofielen. 

Het dossier vermeldt een aantal kerncompetenties: communicatie (moedertaal en 2 vreemde 
talen), klantgerichtheid, onthaal, begeleiding en animatie van gasten. De nadruk ligt op het 
uitvoeren van taken onder supervisie van een teamleider. Belangrijk zijn sociale 
vaardigheden, stressbestendigheid en een goede taalvaardigheid: standaardzinnen (in veel 
voorkomende situaties) en standaardantwoorden (op veel gestelde vragen).  

 

De onderwijskundige en opvoedkundige context 

De aanvraag spitst zich toe op leerlingen uit het BSO. De beschreven competenties zijn 
gericht op uitvoerende taken. Het dossier vermeldt geen specifieke instroom. Impliciet wordt 
vermeld dat aanleg voor talen erg belangrijk is. Dit betekent dat de instroom vrij sterk 
afgebakend wordt: leerlingen uit de tweede graad BSO in het studiegebied Handel en een 
vermoedelijke neveninstroom uit het TSO (studiegebieden Toerisme, Handel, Personenzorg 
en Sport). 
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De optimalisering en vrijwaring van de continuïteit in de (studie)loopbaan 

Het dossier vermeldt geen modeltraject. De indieners hebben bewust een aanvraag voor een 
derde graad BSO geformuleerd. De raad vermoedt dat deze studierichting een “sterke” 
opleiding zal worden (mede door de neveninstroom uit het TSO). De aansluiting met een 
derde leerjaar in de derde graad wordt niet beschreven. De indieners wensen in eerste 
instantie een derde graad uit te tekenen, die een brede invulling heeft. De indieners denken 
aan een specialisatiejaar, dat gericht is op animatie of op verblijfsrecreatie. 

 

Advies en motivering 

Gunstig. 

De raad stelt voor om dit structuuronderdeel als “specifiek” te labelen. Hij is ervan overtuigd 
dat er nood is aan een BSO-opleiding die naar de toeristische en recreatieve sector leidt. Het 
structuuronderdeel vereist samenwerking met de sector, eventueel via een 
onderwijsconvenant. 

 

Omschrijving van dit nieuwe structuuronderdeel 

De opleiding Recreatie BSO (derde graad) is gericht op onthaal, informatie en animatie in de 
toeristische en recreatieve sector. Deze opleiding beoogt een goede talenkennis 
(Nederlands en twee vreemde talen) en besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden 
met het oog op onthaal, begeleiding en animatie van gasten. 

 

 

 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 24 maart 2009. Er waren 
17 raadsleden aanwezig. 

 

 

 

 

 

Robert Lenaerts Patrick Weyn 
secretaris voorzitter 
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