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Advies over het voorstel van de 
opleidingenstructuur distributie voor het DBSO 
en een aantal gewijzigde opleidingenstructuren 
in verband met handel 

1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 9 november 2010 een adviesvraag van minister 
Pascal Smet over een voorstel van de opleidingenstructuur distributie voor het DBSO alsook een 
aantal gewijzigde opleidingenstructuren in verband met handel die al opgenomen waren in de 
alfabetische lijst. 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 Sonja 
Buts. De commissie werd voor deze bespreking uitgebreid met de sectorcommissies handel-
administratie en mechanica-elektriciteit-kunststoffen. 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 10 februari 2011.  
Er waren 21 stemgerechtigde leden aanwezig. 

2 Advies 

Om de uniformiteit te bewaren, vraagt de Vlor dat in elke opleidingenstructuur een situering van 
de opleiding binnen een geheel van verwante opleidingen wordt opgenomen. Als de situering niet 
wordt opgenomen, is het onduidelijk of de situering vergeten is, dan wel of er geen verwantschap 
is met andere opleidingen. In het geval dat er geen verwantschap is met andere opleidingen, 
vraagt de Vlor om de figuur uit de beschrijving over te nemen in de situering. Deze opmerking 
geldt voor de volgende opleidingenstructuren: 

¬ Bestuurder heftruck 
¬ Bestuurder reachtruck  
¬ Magazijnmedewerker 
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Bij de opleidingenstructuur magazijnmedewerker vraagt de Vlor dat ‘gevaarlijke stoffen laden’ in 
de module uitgaande goederen bij het doel ‘uitgaande goederen volgens bedrijfseigen 
procedures verzendklaar maken en laden’, vervangen wordt door de formulering die bij de 
module ‘inkomende goederen’ wordt gehanteerd: ‘technieken voor het lossen van goederen 
toepassen afhankelijk van: 

¬ Soort goederen 
¬ Gevaarlijke stoffen 
¬ Te lossen transportmiddel 
¬ Losplaats 
¬ Hulpmiddelen’ 
 

Verder gaat de Vlor akkoord met de voorgestelde opleidingenstructuren. 

 

 

 

Johan Van Ransbeek                     Patrick Weyn  
secretaris                           voorzitter 
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