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Advies over schrapping en naamswijziging van eerder goedgekeurde 
kwalificatiebenamingen in het DBSO 

1 Situering 

In het advies van de Raad Secundair Onderwijs van 21 februari 2006 over de voorstellen van 
nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het 
schooljaar 2006-2007, nam de raad zich voor om binnen afzienbare tijd over te gaan tot een 
mogelijke reductie van het totaal aantal kwalificatiebenamingen in het DBSO. 

De commissie DBSO heeft alle centra DBSO daarom bevraagd over een lijst van 
kwalificatiebenamingen die in het verleden werden goedgekeurd maar die tijdens het 
schooljaar 2005-2006 nergens in het DBSO werden georganiseerd. Men vroeg naar de 
relevantie van de niet-ingerichte kwalificaties en of de centra eventueel de intentie hadden 
om deze kwalificaties in de nabije toekomst te organiseren. 

Op basis van de bevraging stelt de raad een lijst voor van eerder goedgekeurde 
kwalificatiebenamingen die geschrapt kunnen worden en een lijst met voorstellen voor 
gewijzigde benamingen. 

2 Voorstel tot schrapping van kwalificatiebenamingen 

Uit de bevraging kan afgeleid worden dat de volgende kwalificatiebenamingen niet relevant 
zijn en bijgevolg geschrapt kunnen worden in de lijst van benamingen die vermeld kunnen 
worden op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
(omzendbrief SO 66 – bijlage 4):  

rubriek administratieve 
groep 

benaming 

Bouw 30514 Bekister-betonstaalvlechter 

Bouw 30519 Elastisch voeger 

Diamantbewerking 30536 Diamantslijper 

Diamantbewerking 30537 Kruiswerk-briljanteerder 

Diamantbewerking 30537 Kruiswerk-slijper 

Elektriciteit/elektronica 30548 Monteur instrumentatie 

Hout 30720 Meubelrestaurateur 

Kleding en confectie 33057 Assistent-modeverkoper 

Land- en tuinbouw 30574 Landbouwarbeider 

Land- en tuinbouw 30575 Landbouwer 

Land- en tuinbouw 32317 Ploegbaas in bos- en natuurbeheer 

Metaal en kunststoffen 30583 Draadbewerker 
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Metaal en kunststoffen 30586 Extrudeur 

Metaal en kunststoffen 30588 Gereedschapsmaker 

Transport 30629 Helper in transportbedrijf 

Transport 30633 Koetswerkopbouwer 

Transport 30728 Mecanicien zware bedrijfsvoertuigen en 
machinepark – burgerlijke bouwkunde 

Voeding-horeca 30641 Barkeeper 

3 Voorstel tot wijziging van benaming van kwalificaties 

Om voor de arbeidswereld de duidelijkheid te vergroten, stelt de raad voor om de volgende 
goedgekeurde kwalificatiebenamingen qua naam te wijzigen en de lijst van benamingen die 
vermeld kunnen worden op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs (omzendbrief SO 66 – bijlage 4) als dusdanig aan te passen: 

rubriek administratieve 
groep 

huidige benaming voorstel van nieuwe 
benaming 

Bouw 30515 Betonstaalvlechter IJzervlechter 

Kleding en confectie 32315 Confectiestikster Stikster 

Metaal en 
kunststoffen 

30600 Steigerbouwer Stellingbouwer 

Transport 30729 Rigger-monteur van 
hijswerktuigen 

Rigger-monteerder 

 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies goed op 20 juni 2006. Er waren 20 
stemgerechtigde raadleden aanwezig. Deze stemden unaniem voor het advies. 
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