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Advies over het voorstel van de lijst opleidingen 
voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
van de vroegere rubriek Metaal en Kunststoffen 
(bijkomend advies) 

1 Situering  

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 30 juni 2011 en 9 september 2011 van de minister van 
Onderwijs en Vorming een adviesvraag over een voorstel van opleidingen in het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs (dbso). Beide adviesvragen gaan over de lijst van opleidingen dbso 
die voortvloeit uit de huidige rubriek Metaal - Kunststoffen. In beide gevallen gaat het om een 
bijsturing van de oorspronkelijke adviesvraag die door de Vlor werd geadviseerd op 10 februari 
2011.  

De adviesvragen kaderen in de omschakeling van niet-modulaire naar een modulaire structuur in 
het dbso, zoals bepaald in het decreet over het stelsel van leren en werken in de Vlaamse 
Gemeenschap van 10 juli 2008. Voordat de overheid het opleidingsaanbod in het dbso en de 
leertijd vastlegt, worden de bestaande opleidingen aan een screening onderworpen. Het resultaat 
van deze screening wordt ter advisering voorgelegd aan de Vlor, voor de opleidingen van het 
dbso, en aan Syntra Vlaanderen voor de opleidingen in de leertijd. Na deze adviezen legt de 
Vlaamse Regering de definitieve lijst met opleidingen vast.  

Dit advies werd voorbereid door de commissie Leren en Werken onder voorzitterschap van Sonja 
Buts. De commissie werd uitgebreid met de sectorcommissie Mechanica – Elektriciteit -
Kunststoffen. De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 6 oktober 2011. 
Er waren 17 stemgerechtigde leden aanwezig. 

2 Schrapping van de opleiding technicus 
verwarmingsinstallaties 

De adviesvraag over de schrapping van de opleiding technicus verwarmingsinstallaties uit het 
opleidingsaanbod van het dbso bereikte ons op 30 juni 2011.  

De Vlor gaat niet akkoord met dit voorstel tot schrapping van de opleiding technicus 
verwarmingsinstallaties. De Vlor is het niet eens met de conclusie van de screeningscommissie 
dat het onmogelijk is de opleiding in het dbso aan te bieden omdat er een aantal attesten nodig 
zijn om op de werkvloer werkzaamheden uit te voeren.  

De Vlor formuleerde in 2009 een advies over externe certificering in het onderwijs.1

                                                                                                                                                                     
1 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. 
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‘De Vlor is ervan overtuigd dat aspecten rond veiligheid moeten opgenomen 
worden in de voorbereiding op werkplekleren, maar vraagt enige soepelheid met 
betrekking tot het behalen van de externe certificering tijdens de opleiding. Zeker 
wanneer het leertraject van een lerende doorkruist kan worden. De Vlor verzet zich 
dan ook tegen de voorwaarde van externe certificering om stage te lopen.’ 

Deze stelling wordt uiteraard doorgetrokken naar de werkcomponent in de systemen van leren en 
werken. Naast het feit dat het leerproces niet doorkruist mag worden door externe certificering, 
zullen leerlingen steeds onder supervisie werken en geen eindverantwoordelijkheid dragen bij de 
ingebruikname van een nieuw centraal stooktoestel of periodieke onderhoudsbeurten. De Vlor 
vindt het cruciaal dat leerlingen de kans krijgen om tijdens hun opleiding de competenties te 
ontwikkelen die nodig zijn om de gevraagde certificaten te behalen. Anders wordt het onmogelijk 
om tot het beroep toe te treden, ongeacht in welk systeem de lerende een opleiding volgt. De Vlor 
pleit dan ook voor het behoud van de opleiding technicus verwarmingsinstallaties in de lijst met 
opleidingen van het dbso.  

3 Toevoeging van drie nieuwe lassersopleidingen  

Op 9 september 2011 ontving de Vlor een adviesvraag over de uitbreiding van de lijst met dbso-
opleidingen met drie nieuwe lasopleidingen.  

De Vlor gaat niet akkoord met de in totaal zes voorgestelde lasopleidingen. De sector en de 
onderwijsverstrekkers blijven bij het standpunt dat ze innamen bij het informeel overleg 
waarnaar verwezen wordt in de adviesvraag. De Vlor pleit dan ook voor negen lasopleidingen die 
de jongeren maximale kansen geven voor verticale en horizontale mobiliteit binnen de 
verschillende lasprocessen of binnen één bepaald type lasproces. Het gaat om: 

¬ hoeknaadlasser beklede elektrode 
¬ hoeknaadlasser MIG/MAG 
¬ hoeknaadlasser TIG 
¬ plaatlasser beklede elektrode 
¬ plaatlasser MIG/MAG 
¬ plaatlasser TIG 
¬ pijplasser beklede elektrode 
¬ pijplasser MIG/MAG 
¬ pijplasser TIG 

De voorgestelde fijnmazigheid van de lasopleidingen geeft de jongeren hogere kansen om het 
onderwijs gekwalificeerd te verlaten en bezorgt hen hogere tewerkstellingskansen omdat ze voor 
de sector herkenbare beroepskwalificaties behalen.  

Naast de inhoudelijke bedenkingen, wil de Vlor in herinnering brengen dat de opdracht van de 
screeningscommissie beperkt is ‘tot de totstandkoming van een rationeel en transparant 
opleidingsaanbod door middel van, eventueel, omzetting, samenvoeging of schrapping van 
benamingen van opleidingen’.2

                                                                                                                                                                     
2 Decreet over het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap van 10 juli 2008, Art.23, §1 
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opleidingen, wordt er al gesproken over de te behalen deelcertificaten. De Vlor herhaalt dat dit 
geen opdracht is van de screeningscommissie. 

Tot slot gaat de Vlor ook niet akkoord met de verwijzing naar de leerplannen van het bso om de 
keuze voor zes lasopleidingen te verantwoorden.  

De Vlor pleit dus, gesteund door de sector, voor negen lasopleidingen die een verticale en 
horizontale mobiliteit mogelijk maken, de kans op het behalen van een kwalificatie en de 
tewerkstellingskansen van de jongeren verhogen.  

 

 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek                    Patrick Weyn 
secretaris Raad Secundair Onderwijs            voorzitter Raad Secundair Onderwijs 

 


	1 Situering 
	2 Schrapping van de opleiding technicus verwarmingsinstallaties
	3 Toevoeging van drie nieuwe lassersopleidingen 

