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Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs 

1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 11 maart 2009 een dringende adviesvraag van 
minister F. Vandenbroucke over een voorstel van modulaire opleidingenstructuren in het 
DBSO. Deze adviesvraag is in uitvoering van artikel 28§1 van het decreet over het stelsel 
van leren en werken in de Vlaamse gemeenschap (10 juli 2008). Artikel 28§1 bepaalt dat de 
Vlaamse regering, GO! en de onderwijskoepels de modulaire opleidingenstructuur in het 
DBSO ontwikkelen. De Vlaamse regering neemt een beslissing na het advies van de Vlor. 

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 Bouw-hout-decoratie (voorzitter: Bavo Van Soom). 

De Raad Secundair Onderwijs stemde over dit advies op 24 maart 2009. 

2 Algemene bemerkingen 

1 De raad waardeert het concept dat aan de basis van de opleidingenstructuren ligt. 
Elke opleidingenstructuur bevat een lijst met referentiekaders, een korte beschrijving 
van het beroep, de opsomming van de modules met hun onderlinge verhouding 
(sequentieel of onafhankelijk), de vermelding van de studiebekrachtiging 
(module/opleiding) en een visuele voorstelling van het geheel van verwante 
opleidingen. 

2 De modules bestaan uit een aantal clusters van competenties. Elke cluster wordt 
generiek geformuleerd en verder uitgewerkt in onderliggende competenties. Elke 
module bestaat uit 4 gemeenschappelijke clusters van competenties en een of 
meerdere clusters met specifieke competenties. De gemeenschappelijke clusters zijn: 

- “veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het 
werk”; 

- “noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen”; 
- “functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen”; 
- “eigen werkzaamheden organiseren”. 

De competenties die betrekking hebben op deze clusters moeten gelezen worden in 
relatie tot de competenties in de specifieke clusters, behorende tot dezelfde module. 
De raad onderschrijft dit principe. 

3 Artikel 30§1 van het decreet bepaalt dat de doelen van de beroepsgerichte vorming 
afgeleid worden van de referentiekaders, die door de overheid worden vastgelegd. 
De referentiekaders, die betrekking hebben op de voorliggende adviesvraag, zijn 
opgenomen als bijlage 4 in het besluit1 van de Vlaamse regering van 24 oktober 

                                                 
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 
juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 23 januari 
2009) 

1 



2008. De raad heeft vastgesteld dat er een link is tussen de competenties en 
referentiekaders, opgesomd in bijlage 4 van het voornoemde besluit. 

4 De raad stelt vast dat een aantal certificaten identiek zijn aan deze uit het secundair 
volwassenenonderwijs. Hij gaat ervan uit dat dan ook identiek dezelfde competenties 
aan de basis van deze opleidingen liggen. 

5 De raad wenst nogmaals zijn bezorgdheid te uiten over de onrealistische timing die 
gehanteerd wordt bij de modularisering van het aanbod in het DBSO. Hij betreurt de 
spoedprocedure die de overheid inroept bij deze adviesvraag. 

3 Advies over de voorliggende opleidingenstructuren 

3.1 Assistent productieoperator hout 

Gunstig advies. 

3.2 Behanger 

Gunstig advies. 

3.3 Bekister 

Gunstig advies. 

3.4 Betonhersteller 

Gunstig advies. 

3.5 Binnenschrijnwerker 

Gunstig advies. 

3.6 Bouwplaatsmachinist 

Ongunstig advies. De raad vraagt om deze opleiding voorlopig uit de modulaire 
opleidingenstructuur te lichten en pas in te voeren op het ogenblik dat de opleidingen Rigger-
monteerder en Machinist mobiele kraan (rubriek Transport) worden gescreend en uitgewerkt, 
zodat een kwaliteitsvol opleidingenaanbod kan worden gegarandeerd. 

3.7 Buitenschrijnwerker 

Gunstig advies. 

3.8 Dakafdichter 

Gunstig advies. 
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3.9 Dakdekker 

Gunstig advies. 

3.10 Dakdekker leien en pannen 

Gunstig advies. 

3.11 Dakdekker metalen daken 

Gunstig advies. 

3.12 Dakdekker rieten daken 

Gunstig advies. 

3.13 Daktimmerman 

Gunstig advies. 

3.14 Decor- & standenbouwer 

Gunstig advies. 

3.15 Dekvloerlegger 

Gunstig advies. 

3.16 Glaswerker 

Gunstig advies. 

3.17 IJzervlechter 

Gunstig advies. 

3.18 Industrieel isolatiewerker 

Gunstig advies. De raad merkt op dat deze opleiding gelinkt is aan de metaalsector. Hij 
herhaalt zijn vraag uit het vorige advies2 om het globale overzicht te bewaken en rekening te 
houden met DBSO-opleidingen die affiniteit hebben met andere (nog te screenen) rubrieken. 

3.19 Industrieel schilder 

Gunstig advies. 

                                                 
2 Raad Secundair Onderwijs (2009), Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs, 12 februari 2009, punt 2.1, tweede streepje. 
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3.20 Industriële verpakker 

Gunstig advies. 

3.21 Interieurbouwer 

Gunstig advies. 

3.22 Karkassenmaker 

Gunstig advies. 

3.23 Machinaal houtbewerker 

Gunstig advies. 

3.24 Medewerker industrieel schilder 

Gunstig advies. 

3.25 Metselaar 

Gunstig advies. 

3.26 Meubelmaker 

Gunstig advies. 

3.27 Meubelstoffeerder 

Gunstig advies. 

3.28 Natuursteenbewerker 

Gunstig advies. 

3.29 Operator in de houtzagerij 

Gunstig advies. 

3.30 Oppervlaktebehandelaar 

Gunstig advies. 

3.31 Paletten- en krattenmaker 

Gunstig advies. 

 4



3.32 Plaatser binnenschrijnwerk 

Gunstig advies. 

3.33 Plaatser buitenschrijnwerk 

Gunstig advies. 

3.34 Plaatser interieurelementen 

Gunstig advies. 

3.35 Plaatser natuursteen 

Gunstig advies. 

3.36 Plaatser parket 

Gunstig advies. 

3.37 Plaatser soepele vloerbekleding 

Gunstig advies. 

3.38 Productiemedewerker hout 

Gunstig advies. 

3.39 Productiemedewerker interieurbouw 

Gunstig advies. 

3.40 Productieoperator hout 

Gunstig advies. 

3.41 Publiciteitsschilder 

Gunstig advies. 

3.42 Rioollegger 

Gunstig advies. 

3.43 Schilder 

Gunstig advies. 
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3.44 Schilder-decorateur 

Gunstig advies. 

3.45 Stratenmaker 

Gunstig advies. 

3.46 Stukadoor 

Ongunstig advies. Deze opleidingenstructuur is te omvangrijk en wordt slechts met één 
certificaat bekrachtigd. De raad vraagt bijkomende opleidingenstructuren voor 
Binnenbepleisteraar, Buitenbepleisteraar en Plaatser van gipskartonplaten, met een 
bijhorend certificaat. Deze opleidingen beantwoorden aan een economische realiteit en 
verhogen de kans op een gekwalificeerde uitstroom3. 

3.47 Tegelzetter 

Gunstig advies. 

3.48 Torenkraanbestuurder 

Ongunstig advies. De raad vraagt om deze opleiding voorlopig uit de modulaire 
opleidingenstructuur te lichten en pas in te voeren op het ogenblik dat de opleidingen Rigger-
monteerder en Machinist mobiele kraan (rubriek Transport) worden gescreend, zodat een 
kwaliteitsvol opleidingenaanbod kan worden gegarandeerd (zie ook punt 3.6). 

3.49 Vakman nutsleidingen 

Ongunstig advies. De raad vraagt de schrapping van de volgende competenties in de 
module “Nutsleidingen plaatsen”: 

- verbindingen van waterleidingen lassen; 
- verbindingen van gasleidingen lassen. 

Deze competenties vergen een hoog gekwalificeerd niveau op het gebied van lastechnieken, 
m.n. het lascertificaat “buislasser”. Dit lascertificaat kan pas behaald worden indien men 
beschikt over een lascertificaat “hoeklasser “ en “plaatlasser”. Bovendien kan de 
opdrachtgever bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden eisen dat de werken 
uitgevoerd worden door medewerkers die in het bezit zijn van een internationaal 
lascertificaat, dat voor een beperkte duur geldt.  

3.50 Voeger 

Gunstig advies. 

                                                 
3 Zie ook het advies van 12 februari 2009. 
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3.51 Wegenwerker 

Ongunstig advies. De raad vraagt de schrapping van 2 competenties in de module 
“Nutsleidingen plaatsen” van de opleidingenstructuur Vakman nutsleidingen. (motivering: zie 
punt 3.49). 

3.52 Wegmarkeerder 

Gunstig advies.  

3.53 Werfbediener 

Gunstig advies. 

3.54 Werkplaatsbinnenschrijnwerker 

Gunstig advies. 

3.55 Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout 

Gunstig advies. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek Patrick Weyn 
secretaris voorzitter 
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