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Advies over het voorstel van de lijst opleidingen en 
opleidingenstructuren voor het deeltijdse 
beroepssecundair onderwijs 

1 Situering 

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 22 februari een adviesvraag van minister Pascal Smet over een 
voorstel van de lijst opleidingen en opleidingenstructuren voor het dbso. 

De procedure voor de erkenning van nieuwe opleidingen is vastgelegd in artikel 24 van het decreet over 
het stelsel van leren en werken en verder uitgewerkt in omzendbrief SO 2008/08. De omzendbrief stelt dat 
een overheidscommissie, die ook belast is met de screening van het huidige, niet-modulaire aanbod ook de 
aanvragen voor nieuwe opleidingen behandelt. De oorspronkelijke voorstellen en de conclusies van de 
overheidscommissie worden ter advisering aan de Vlor voorgelegd.  

De procedure voor de ontwikkeling van de modulaire opleidingenstructuren is bepaald in 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 uitgebreid met de sectorcommissie Mechanica-elektriciteit-kunststoffen. 

2 Advies 

2.1 Het voorstel van de lijst opleidingen voor het dbso 

De raad gaat akkoord met de aanvraag voor de nieuwe opleiding ‘installateur fotovoltaïsche systemen’.  

De raad gaat akkoord met het voorstel van de overheid om de opleiding ‘technicus 
inbraakbeveiligingssystemen’ op te starten gezien dit in de lijn ligt met het Vlor-advies over de screening 
van de rubriek elektriciteit-elektronica van 7 oktober 2010. Daarin formuleerde de Vlor zijn ongenoegen 
over het feit dat de opleiding ‘installateur alarminstallaties’ werd geschrapt: 

¬ hoewel er sprake is van 100% tewerkstelling; 
¬ dat de opleiding duidelijk te onderscheiden is van de opleiding in het voltijds secundair onderwijs; 
¬ dat het betrokken CDO door de FOD Binnenlandse zaken erkend is als opleidingscentrum.  

De raad stelt voor om het dossier over de logistiek helper in zorginstellingen van Syntra Vlaanderen in 
afwachting van de screening van de rubriek personenzorg niet te adviseren. Op het moment van de 
screening kan het opleidingsaanbod in totaliteit bekeken worden.  
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2.2 Adviesaanvraag over de opleidingenstructuren voor twee nieuwe 
opleidingen 

Voor de modulaire opleidingenstructuur technicus inbraakbeveiligingssystemen zijn de 
onderwijsverstrekkers verbaasd dat de modulaire opleidingenstructuur afwijkt van hetgeen er is 
afgesproken in de commissie opleidingenstructuur. De onderwijsverstrekkers wensen uitdrukkelijk te 
stellen dat dit niet het resultaat is van de samenwerking met de DBO, zoals foutief vermeld staat in de 
adviesvraag.  

In lijn met het advies over de modulaire opleidingenstructuren elektriciteit/elektronica van 17 maart 2011 
adviseert de Vlor om in de opleidingenstructuur ‘installateur fotovoltaïsche systemen’ de volgorde tussen 
de modules te schrappen. Een logische leerweg bepalen in een opleidingenstructuur van het dbso is 
volgens de Vlor niet mogelijk omdat de instapcompetenties van het doelpubliek dermate gedifferentieerd 
zijn. De CDO’s moeten de mogelijkheid hebben om een traject te bepalen in functie van de noden van de 
individuele noden van de leerlingen. Het bepalen van een volgorde tussen de modules bemoeilijkt de 
organisatie van individuele trajecten. De Vlor verwijst hiervoor ook naar de leertijd waar er evenmin een 
volgorde tussen de te verwerven competenties wordt bepaald. 

Voor de opleiding ‘installateur fotovoltaïsche systemen’ betekent dit volgende schematische voorstelling: 
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De opleiding ‘technicus inbraakbeveiligingssystemen’ bestaat uit de opleiding ‘residentieel 
elektrotechnisch installateur’ aangevuld met de module ‘implementatie inbraakbeveiligingssystemen’. 
Conform het advies van 17 maart, schrapt de Vlor de volgorde tussen de modules van de residentieel 
elektrotechnisch installateur. Aangezien de module ‘implementatie inbraakbeveiligingssystemen’ volgt op 
deze opleiding, blijft deze pijl wel behouden in de schematische voorstelling van de opleidingenstructuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De commissie kan zich verder vinden in het voorstellen van opleidingenstructuren voor de ‘installateur 
fotovoltaïsche systemen’ en ‘technicus inbraakbeveiligingssystemen’.  

2.3 Adviesaanvraag voor het wijzigen van benamingen van modules 

De commissie gaat akkoord met het voorstel van de gewijzigde modulenamen omdat dit de transparantie 
bevordert. Dit voorstel sluit aan bij de vraag van de Vlor in het advies over de modulaire 
opleidingenstructuren elektriciteit/elektronica van 17 maart 2011 waar er wordt gevraagd om verwarring 
te vermijden in zowel de benaming van de opleidingen als in de benaming van de modules. 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 7 april 2011. Er waren 19 
stemgerechtigde leden aanwezig. 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek                     Patrick Weyn 
secretaris                           voorzitter 
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