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Advies over het voorstel van de lijst opleidingen 
voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs: 
rubriek Metaal/kunststoffen 

1 Situering  

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 10 januari 2011 van de minister van Onderwijs en 
Vorming een adviesvraag over een voorstel van opleidingen in het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs (DBSO). Deze adviesvraag handelt over een lijst van opleidingen DBSO die voortvloeit 
uit de screening van het opleidingsaanbod in de huidige rubriek Metaal en kunststoffen.  

De adviesvraag kadert 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. Met Syntra Vlaanderen werd de afspraak gemaakt dat het in zijn eigen advies 
hetzelfde standpunt inneemt als in de commissie Leren en Werken over opleidingen met 
dezelfde benaming. 

2 Voorafgaandelijke opmerking 

De Vlor merkt op dat ‘monteur’, ‘technicus’ en ‘installateur’ regelmatig terugkomen in de 
voorgestelde opleidingen van het DBSO. De manier waarop deze termen gehanteerd worden, is 
echter niet eenvormig. In de voorliggende lijst is dit in het bijzonder het geval voor de monteur 
centrale verwarming en de technicus verwarmingsinstallaties. De Vlor vraagt om de termen 
‘monteur’, ‘technicus’ en ‘installateur’ op een eenduidige manier te hanteren.  
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3 Bespreking van de lijst met opleidingen 

Voor de structuur van het advies werd de volgorde van de opleidingen in bijlage 2 van de 
adviesvraag aangehouden.  

Door de screeningscommissie 
voorgestelde opleidingen 

 

Containerhersteller 
Hoeknaadlasser 
Plaatlasser 
Pijplasser  

De Vlor gaat akkoord met de voorgestelde opleidingen en de 
schrapping van de opleidingen lasser, lasser-monteur, lasser-
plaatbewerker, MIG/MAG-lasser en TIG-lasser. 

Pijpfitter De Vlor gaat akkoord met de voorgestelde opleiding en de 
schrapping van de opleiding buizenbewerker. 

Sanitair installateur De Vlor gaat akkoord met de schrapping van de opleidingen 
installateur sanitaire installaties en monteur sanitaire 
installaties en met de oprichting van de voorgestelde opleiding. 

Monteur centrale verwarming 
Technicus verwarmingsinstallaties 

De Vlor gaat akkoord met de schrapping van de opleidingen 
installateur verwarmingsinstallaties en monteur 
verwarmingsinstallaties. De raad gaat akkoord met de 
oprichting van de opleiding monteur centrale verwarming en het 
behoud van de technicus verwarmingsinstallaties, maar vraagt 
dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen beide 
opleidingen zowel qua benaming als qua inhoud. Dit moet in de 
eerste plaats gebeuren door een aanpassing van de 
omschrijving in bijlage 3. 

 De Vlor gaat akkoord met de schrapping van de opleiding 
onderhoudsmonteur liften, maar dringt er op aan dat een 
mogelijke nieuwe opleiding van start gaat op 1 september 
2012. 

 De Vlor gaat akkoord met de schrapping van de opleidingen 
onderhoudsmonteur machines en de onderhoudsmedewerker 
in de metaalnijverheid en de bespreking van de opleiding 
rigger-monteerder in de rubriek transport. 

Machineregelaar spuitgieten 
Machineregelaar extrusie 
Machineregelaar thermisch vormen 
Kunststofbewerker 
Productiemedewerker kunststoffen 
Productiemedewerker metaal 
Assistent productieoperator metaal 
Productieoperator metaal 

De Vlor gaat akkoord met de schrapping van de opleidingen 
bediener werktuigmachines, operator assemblage, operator 
kunststoffen, draaier, draaier-frezer en frezer en gaat akkoord 
met de voorgestelde opleidingen. De Vlor vraagt dat de 
benaming van de opleiding machineregelaar thermisch vormen 
zowel in DBSO als in de leertijd wordt gehanteerd (cfr. supra). 

Plaatser buitenschrijnwerk 
Werkplaatsschrijnwerker aluminium 
Werkplaatsschrijnwerker kunststoffen 

De Vlor gaat akkoord met de schrapping van de opleidingen 
aluminiumschrijnwerker, werkplaatsbuitenschrijnwerker 
aluminium en werkplaatsbuitenschrijnwerker kunststoffen. De 
raad gaat akkoord met de oprichting van de opleidingen 
werkplaatsschrijnwerker aluminium en werkplaatsschrijnwerker 
kunststoffen. De raad wijst er op dat de plaatser 
buitenschrijnwerk reeds is opgenomen in de alfabetische lijst 
met opleidingen die als bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het 
decreet leren en werken is opgenomen. In het licht van de 
argumentatie dat de technieken voor het plaatsen van 
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buitenschrijnwerk gelijklopend zijn, dienen de competenties 
van de huidige opleiding herzien te worden. Nu is de opleiding 
toegespitst op de plaatsing van buitenschrijnwerk in hout.  

 De Vlor gaat akkoord met de verplaatsing van de opleidingen 
hoefsmid en assistent-hoefsmid naar de screening van de 
rubriek land- en tuinbouw. 

Stellingbouwer De Vlor gaat akkoord met het behoud van de opleiding. 

Basisoperator proceschemie De Vlor gaat akkoord met de schrapping van de procesoperator 
in de chemische en petrochemische nijverheid en de oprichting 
van de voorgestelde opleiding. 

Bedrader-monteerder De Vlor gaat akkoord met de schrapping van de opleiding 
bedrader-bestukker in de elektronica en de oprichting van de 
voorgestelde opleiding.  

Onderhoudstechnicus industriële 
installaties 

De Vlor gaat akkoord met de oprichting van de voorgestelde 
opleiding. 

 

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

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek                      Patrick Weyn 
secretaris                            voorzitter 
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