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Advies over de 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 over te gaan tot een mogelijke reductie van 
het aantal kwalificatiebenamingen in het DBSO.  

Momenteel wordt door EDU plus de laatste hand gelegd aan een vernieuwd programma voor 
het industrieel leerlingenwezen Hovenier. EDU plus is het overkoepelend orgaan van de vier 
fondsen op vlak van vorming en opleiding, namelijk het Waarborg en Sociaal Fonds voor het 
Tuinbouwbedrijf, het Sociaal Fonds voor de Inplanting en het Onderhoud van Parken en 
Tuinen, het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw en het Waarborg en Sociaal 
Fonds voor de Ondernemingen van Technische Land en Tuinbouwwerken. 

2 Advies 

Op basis van bovenvermelde ontwikkeling stelt de raad voor om binnen de rubriek Land- en 
tuinbouw de bestaande DBSO-kwalificatiebenamingen Groenarbeider (administratieve groep 
30573) en Tuinaanlegger (administratieve groep 30577) af te bouwen gedurende het 
schooljaar 2007-2008. Leerlingen die momenteel één van deze opleidingen volgen, moeten 
hierbij in de mogelijkheid zijn één van deze kwalificaties nog te behalen op het einde van het 
schooljaar 2007-2008.  

De raad stelt verder voor om met ingang vanaf 1 september 2007 de vermelde 
kwalificatiebenamingen te vervangen door een nieuwe kwalificatiebenaming van Hovenier. 
Dit houdt in dat leerlingen vanaf die datum niet meer kunnen starten met de kwalificaties van 
Groenarbeider en Tuinaanlegger. 

 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 19 juni 2007. Er waren 15 
stemgerechtigde raadsleden aanwezig. 
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