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1 Situering 

De Vlor ontving een adviesvraag over de nieuwe opleidingen in het deeltijds beroepsonderwijs 

voor de groensector en de textielverzorging. Eigenlijk gaat het om twee adviesvragen: 

¬ Een eerste adviesvraag gaat over het resultaat van de screening van het aanbod voor het 

dbso: het schrappen van een aantal bestaande opleidingen en het oprichten van een 

aantal nieuwe:  

 Nieuwe opleidingen voor dbso (modulair) vanaf 1 september 2017: 

 Medewerker textielverzorging 

 Operator textielverzorging 

 Medewerker groen- en tuinaanleg 

 Medewerker groen- en tuinbeheer 

 Tuinaanlegger/groenbeheerder 

 Op te heffen opleidingen: 

 Uit de rubriek Kleding en confectie:  

o Operator in de wasserij 

 Uit de rubriek Land- en tuinbouw:  

o Hovenier 

o Hovenier-aanleg 

o Hovenier-onderhoud 

¬ Een tweede adviesvraag gaat over het voorstel van modulaire opleidingenstructuren voor 

de nieuwe opleidingen: 

 Medewerker textielverzorging; 

 Operator textielverzorging; 

 Medewerker groen- en tuinaanleg; 

 Medewerker groen- en tuinbeheer; 

 Tuinaanlegger/groenbeheerder. 

Deze twee adviesvragen worden tegelijkertijd voorgelegd om de doorlooptijd van de procedure tot 

een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat de centra met de nieuwe opleidingen kunnen 

starten op 1 september 2017. 

2 Principiële bedenkingen bij het advies 

2.1 Geen voorafname op andere onderwijsniveaus en –vormen 

Naar analogie met de advisering van de opleidingsprofielen van het secundair 

volwassenenonderwijs, neemt de Vlor in dit advies enkel een standpunt in over de voorstellen 

van nieuwe opleidingen en de modulaire opleidingenstructuren van het dbso.1 Dit standpunt 

heeft geen gevolgen voor toekomstige adviesvragen voor dezelfde opleidingen in andere 

onderwijsniveaus en –vormen zoals de standaardtrajecten duaal leren, de opleidingsprofielen 

                                                                                                                                                                     

1 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Advies over nieuwe opleidingsprofielen in het 

volwassenenonderwijs, 20 december 2016. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-nieuwe-opleidingsprofielen-het-volwassenenonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-nieuwe-opleidingsprofielen-het-volwassenenonderwijs
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van het secundair volwassenenonderwijs, de matrix van het secundair onderwijs, de 

opleidingenstructuur van buso OV3 en de curriculumdossiers.  

2.2 Van beroepskwalificatie naar onderwijstraject  

De Vlor herhaalt met de regelmaat van de klok zijn pleidooi voor ruimte om de 

beroepskwalificaties in te bedden in een onderwijscontext en de inhoud van de 

beroepskwalificaties niet onverkort over te nemen.2 In het voorontwerp van decreet over de 

Vlaamse kwalificatiestructuur dat de Vlor adviseerde in 2008, was opgenomen dat de 

competenties uit de referentiekaders van de arbeidsmarkt ‘onverkort’ moesten overgenomen 

worden in het onderwijscurriculum. De Vlor verzette zich toen tegen die ‘onverkorte’ overname. 

Hoewel ‘onverkort’ werd geschrapt uit het decreet van 2009, veranderde de geest niet bij de 

uitvoering ervan. Sterker nog, in de artikels 30 en 32 van het decreet Leren en Werken werd er in 

2014 toegevoegd dat de doelen voor de beroepsgerichte vorming van de opleidingen in het dbso 

onverkort afgeleid worden van de beroepskwalificaties.  

De Vlor kant zich tot op vandaag tegen deze gang van zaken en vraagt naar ruimte voor het 

maken van een vertaalslag van een beroepskwalificatie naar een onderwijstraject, rekening 

houdend met het doelpubliek en de specificiteit van de verschillende onderwijsniveaus en –

vormen. Daarbij benadrukt dat raad dat deze vertaalslag geen afbreuk doet aan het belang van 

de beroepskwalificaties als referentiekaders voor arbeidsmarkgerichte opleidingen.  

Ondertussen werd er voor hbo5 en voor de standaardtrajecten in duaal leren al afgestapt van 

een onverkorte overname van de beroepskwalificaties. De Vlor pleit er dus voor om dit principe 

uit te breiden naar alle onderwijsniveaus en –vormen.  

3 Beoordeling van de ingediende voorstellen 

3.1 Opleidingsaanbod dbso vanaf 1 september 2017 

De Vlor gaat akkoord met de ingediende voorstellen van nieuwe opleidingen dbso vanaf 1 

september 2017: 

¬ Medewerker textielverzorging; 

¬ Operator textielverzorging; 

¬ Medewerker groen- en tuinaanleg; 

¬ Medewerker groen- en tuinbeheer; 

¬ Tuinaanlegger/groenbeheerder. 

De raad gaat akkoord met het voorstel van opheffing van deze dbso-opleidingen vanaf 1 

september 2017: 

¬ Uit de rubriek Kleding en confectie:  

 Operator in de wasserij. 

¬ Uit de rubriek Land- en tuinbouw:  

 Hovenier; 

 Hovenier-aanleg; 

                                                                                                                                                                     

2 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het Rekenhofrapport over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 

26 maart 2015. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-rekenhofrapport-over-de-aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-rekenhofrapport-over-de-aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt
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 Hovenier-onderhoud. 

De Vlor gaat akkoord met deze voorstellen om verschillende redenen: 

¬ Dat het aanbod zich afstemt op de meest recente referentiekaders, is absoluut cruciaal 

voor de leerlingen. Zo hebben ze een kwalificatie in handen met maximaal civiel effect.  

¬ Dat in vergelijking met lineaire opleidingen, de modulair georganiseerde opleidingen 

kansen bieden voor tussentijdse succeservaringen en een vermindering van de 

ongekwalificeerde uitstroom.  

¬ De voorgestelde opleidingen passen goed bij het profiel van de leerlingen uit het dbso en 

bieden goede tewerkstellingskansen in beide sectoren.  

¬ De voorstellen hebben een breed draagvlak, zowel bij de betrokken sectoren als de 

betrokken onderwijsinstellingen.  

3.2 Modulaire opleidingenstructuren 

De Vlor gaat akkoord met de voorstellen van modulaire opleidingenstructuren voor de nieuwe 

opleidingen voor:  

¬ Medewerker textielverzorging; 

¬ Operator textielverzorging; 

¬ Medewerker groen- en tuinaanleg; 

¬ Medewerker groen- en tuinbeheer; 

¬ Tuinaanlegger/groenbeheerder. 
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