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Advies over de vraag tot wijziging van het besluit van de  
Vlaamse Regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs 

volgens een modulair stelstel 

1 Samenvatting 

De Raad Secundair Onderwijs geeft een positief advies over de voorgestelde wijzigingen in 
het modulair leertraject van het studiegebied Hout binnen het experimenteel secundair 
onderwijs volgens een modulair stelsel. 

2 Situering 

Op 19 april 2005 ontving de Vlaamse Onderwijsraad de adviesvraag over het voorstel tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair 
onderwijs volgens een modulair stelsel. 

Deze wijzigingen hebben enkel betrekking op de trajecten van het studiegebied Hout binnen 
het experiment modulair onderwijs. 

3 Advies 

3.1 Wijziging aan het modulair leertraject “machinaal houtbewerker” 

De Raad Secundair Onderwijs merkt op dat de aangehaalde motivatie om dit modulair 
leertraject aan te passen omwille van de haalbaarheid voor BuSO- en DBSO-leerlingen, niet 
relevant is. Indien het beroepsprofiel vaardigheden vermeldt die noodzakelijk zijn, dan moet 
elke leerling die behalen. 

De raad gaat wel akkoord met de voorgestelde wijziging in de opleiding “machinaal 
houtbewerker” omdat in het oorspronkelijke traject de module “manuele houtverbinding” werd 
opgenomen, wat volgens het beroepsprofiel niet echt noodzakelijk is. Bovendien is er de 
garantie dat de noodzakelijke grondbeginselen m.b.t. manuele houtverbindingen aangeleerd 
worden omdat ze zijn opgenomen in de module “basis manuele houtbewerking”. 

3.2 Wijziging van de instapvoorwaarden voor de modules “plaatsing ramen en 
deuren” en “gevelbekleding” 

De raad herhaalt dat hij de aangehaalde motivatie voor deze wijziging omwille van de 
haalbaarheid voor BuSO- en DBSO-leerlingen, niet relevant vindt. 

De raad gaat wel akkoord met de gewijzigde instapvoorwaarden voor de modules “plaatsing 
ramen en deuren” en “gevelbekleding” omdat de inhouden van de module “manuele 
houtverbinding” niet noodzakelijk zijn als instapvoorwaarden voor beide modules.  
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3.3 Splitsing van de module “totale interieurinrichting” 

De raad gaat akkoord met de splitsing van de module “totale interieurinrichting” in de twee 
modules “binnenschrijnwerk” en “totale interieurinrichting” omdat dit een overlapping van 
inhouden wegwerkt. 

3.4 Wijziging benamingen van modules 

De raad gaat akkoord met de volgende naamswijzigingen van modules omdat ze 
transparanter en duidelijker zijn: 

- module ”ramen en deuren 1” wordt module “ramen en deuren”; 
- module ”ramen en deuren 2” wordt module “complexe ramen en deuren”; 
- module ”algemeen binnenschrijnwerk” wordt module “binnenschrijnwerk”.  

 
De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 24 mei 2005.  
Er waren 19 stemgerechtigde leden aanwezig.  
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