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Advies over het voorstel van de 
opleidingenstructuren metaal en kunststoffen 
voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 7 oktober 2011 een adviesvraag van minister Pascal Smet 
over een voorstel van de opleidingenstructuur metaal-kunststoffen voor het dbso. Deze 
adviesvraag is een uitvoering van artikel 28§1 van het decreet over het stelsel van leren en 
werken in de Vlaamse gemeenschap (2008). Dit artikel 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 door de commissie Leren en Werken onder voorzitterschap van 
mevrouw Sonja Buts. De commissie werd voor de voorbereiding van dit advies uitgebreid met de 
sectorcommissie Mechanica-Elektriciteit-Kunststoffen. De raad keurde het advies unaniem goed 
op 10 november 2011. Er waren 19 stemgerechtigde leden aanwezig. 

2 Voorstellen van modulaire opleidingenstructuren van de 
lasopleidingen niet geadviseerd 

De Vlor adviseerde op 6 oktober 20111

De Vlor betreurt ten stelligste dat de overheid de modulaire opleidingenstructuren van de 
lasopleidingen voor advies voorlegt zonder het advies over de screening van het aanbod af te 
wachten. Tot op vandaag is er geen antwoord van de minister over het aanbod van 
lasopleidingen in het dbso. Aangezien er geen duidelijkheid bestaat over het aanbod, ziet de Vlor 
zich genoodzaakt geen advies te formuleren voor volgende modulaire opleidingenstructuren: 

 een negatief advies over het voorstel om bijkomend drie 
nieuwe lasopleidingen te organiseren (wat het totaal op zes zou brengen). De sector en de 
onderwijsverstrekkers pleiten voor negen lasopleidingen die de jongeren maximale kansen geven 
voor verticale en horizontale mobiliteit binnen de verschillende lasprocessen of binnen één 
bepaald type lasproces.  

¬ Containerhersteller; 
¬ Hoeknaadlasser staal; 
¬ Pijplasser beklede elektrode staal; 
¬ Pijplasser MIG/MAG staal; 
¬ Pijplasser staal; 
¬ Pijplasser TIG staal; 
¬ Plaatlasser staal. 
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3 Advies over de modulaire opleidingenstructuren 

De Vlor gaat akkoord met de voorgestelde modulaire opleidingenstructuren van de opleidingen: 

¬ Assistent productieoperator metaal 
¬ Basisoperator proceschemie 
¬ Bedrader-monteerder  
¬ Industrieel isolatiewerker 
¬ Kunststofbewerker  
¬ Machineregelaar extrusie  
¬ Machineregelaar spuitgieten 
¬ Machineregelaar thermisch vormen  
¬ Monteur centrale verwarming  
¬ Onderhoudstechnicus industriële installaties  
¬ Pijpfitter  
¬ Plaatser buitenschrijnwerk 
¬ Productiemedewerker kunststoffen  
¬ Productiemedewerker metaal  
¬ Productieoperator metaal  
¬ Sanitair installateur  
¬ Stellingbouwer  
¬ Werkplaatsschrijnwerker aluminium  
¬ Werkplaatsschrijnwerker kunststoffen  

4 Omvorming van de opleidingenstructuur plaatser 
buitenschrijnwerk 

De Vlor gaat akkoord met de nieuwe modulaire opleidingenstructuur ‘plaatser buitenschrijnwerk’ 
en vindt het goed dat de nieuwe invulling van de opleiding meer tewerkstellingskansen biedt aan 
de jongeren.  

Om de omvorming van de opleiding zo vlot mogelijk te laten verlopen, dringt de Vlor er op aan dat 
de centra voor deeltijds onderwijs en de jongeren goed geïnformeerd worden over de nieuwe 
invulling van de opleiding. Daarnaast vindt de Vlor het ook belangrijk dat de jongeren die de 
opleiding ‘plaatser buitenschrijnwerk’ in de huidige vorm aangevat hebben, de mogelijkheid 
krijgen die binnen een redelijke termijn af te ronden in zijn huidige vorm. 
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