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Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs 
Leuvenseplein 4 23 september 2003 
1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/001 
 

Advies over de erkenning van de nieuwe studiebewijzen in het  
secundair OSP  

1 Situering 

Het decreet van 5 februari 2003 betreffende het onderwijs – XIV voert in het secundair 
onderwijs voor sociale promotie nieuwe studiebewijzen in en wijzigt aldus art. 41 van het 
decreet volwassenenonderwijs van 2 maart 1999. 
De vroegere diploma’s HSTL en brevetten ASBL, HSBL of LSBL die voorheen 
overeenkomstig artikel 37 van het koninklijk besluit van 1 juli 1957 houdende algemene 
regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs werden uitgereikt, worden 
vervangen door: 

- certificaten, indien het gaat om modulaire opleidingen (art. 41, par. 2); 
- getuigschriften, indien het gaat om lineaire opleidingen (art. 41, par. 3). 

 
Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen de centra voor volwassenenonderwijs bij dit 
getuigschrift of certificaat als supplement een studiebewijs uitreiken als bepaald in art. 37 
van het KB van 1957 (art. 41, par. 3, 2de lid). 
 
De Raad Volwassenenonderwijs wees van meet af aan op het belang van een  
gegarandeerd civiel effect van de in het OSP uitgereikte studiebewijzen en wil dit civiel effect 
ook voor de toekomst bewerkstelligen.  
 
Met het oog op de bekendmaking en de erkenning van de nieuwe studiebewijzen, gaf de 
Raad Volwassenenonderwijs een werkgroep de opdracht een inventaris te maken van alle 
sectoren en subsectoren die door deze wijziging worden gevat, en desgevallend van de 
reglementeringen waarin de nieuwe studiebewijzen van het OSP dienen opgenomen te 
worden. 
 
Dit document is als volgt gestructureerd: 
1 Situering 
2 Inventaris en leeswijzer 
3 Algemene aandachtsgebieden m.b.t. certificering in het OSP 
4 Belangrijke “afnemers” van informatie m.b.t. de certificering in het OSP 
5 Advies 
6 Bijlagen 

2 Inventaris en leeswijzer 

2.1 Inleiding 

Dit deel omvat de inventaris, per studiegebied, van de beroepen en sectoren waar de nieuwe 
studiebewijzen aan de orde zijn en voor zover de raad bekend, van de te contacteren 
instanties of personen voor informatie of erkenning. 
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In een tweetal voorbereidende vergaderingen verzamelden vertegenwoordigers van centra 
voor volwassenenonderwijs en administratie informatie over de certificeringsvoorwaarden in 
de verschillende studiegebieden van het secundair O.S.P. Het secretariaat informeerde zich 
ook bij de Dienst voor Beroepsopleiding, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en de 
Inspectie Volwassenenonderwijs en hield een elektronische rondvraag bij alle centra voor 
volwassenenonderwijs, om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen van alle 
bestaande regelgeving waarin de OSP-diploma’s of brevetten tot op heden erkenning 
genieten.  
 
De opleidingen waavoor de nieuwe studiebewijzen van kracht zijn, steunen veelal op de 
beroepsprofielen van de sectoren, die zij maximaal respecteren. De Raad 
Volwassenenonderwijs meent er dan ook te mogen van uitgaan dat alle toelatingsvereisten 
tot de beroepen in deze beroepsprofielen zijn verwerkt. Indien zou blijken dat over bepaalde 
beroepsvereisten of –bekwaamheden nog discussie zou rijzen, is de raad bereid een 
vergelijkende tabel op te stellen waarin de leerdoelen van de OSP-opleidingen afgetoetst 
worden aan de beroepsvereisten en –bekwaamheden. 
 
Bij het opstellen van onderstaande inventaris werd de werkgroep frequent geconfronteerd 
met het feit dat sectoren en beroepsorganisaties bovenop de studiebekrachtiging die 
onderwijs uitreikt, nog bijkomende examens en/of attesteringen opleggen, af te leggen en te 
verwerven buiten het onderwijs (voorbeelden zijn legio: het Europees lascertificaat, het 
Europees computerrijbewijs, de toelating tot het beroep van accountant, 
belastingconsulent,enz.)  
 
In een aantal gevallen kunnen bepaalde studiebewijzen slechts worden uitgereikt mits de 
onderwijsinstelling zelf (het centrum voor volwassenenonderwijs) aan bepaalde voorwaarden 
beantwoordt, “erkenningsvoorwaarden” die door derden buiten het onderwijs aan het 
centrum worden opgelegd (bijv. het ADR-attest, brandertechnicus, …). 
 
De kwaliteitsvoorwaarden van onderwijs blijken steeds minder voldoende voor het werkveld. 
Dit is een thema dat niet alleen het volwassenenonderwijs raakt, maar ook het secundair en 
hoger onderwijs. De Raad Volwassenenonderwijs stelt daarom voor deze problematiek 
niveau-overschrijdend en in nauw overleg met de sectoren te bespreken. 
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2.2 Leeswijzer 

Onderstaande inventaris overloopt de verschillende studiegebieden van het secundair OSP 
in alfabetische volgorde. 
 
Per studiegebied worden de afdelingen vermeld waarvan de nieuwe studiebekrachtiging 
onder de aandacht van de betrokken instanties dient te worden gebracht. 
 

 1ste kolom: reglementeringen die de toelatingsvoorwaarden tot bepaalde beroepen 
stipuleren; 

 2de kolom: beroepen, sectoren of subsectoren waarvoor de afdelingen van het 
secundair OSP opleiden; 

 3de kolom: de huidige omschrijving van de studiebewijzen die tot op heden in 
aanmerking worden genomen voor de toegang tot deze beroepen of (sub)sectoren; 

 4de kolom: contactpersonen van de bevoegde diensten of sectoren aan wie informatie 
over de nieuwe studiebewijzen dient te worden verschaft; 

 5de kolom: deze bevat een code die de te ondernemen actie omschrijft: 
o code 1 = informatie verstrekken over de nieuwe studiebewijzen is voldoende; 

er stelt zich in principe geen probleem qua erkenning 
o code 2 = informatie verstrekken alleen volstaat niet; er dient met de betrokken 

instantie te worden nagegaan welke initiatieven moeten worden genomen om 
de nieuwe studiebewijzen te laten erkennen, zonder dat dit een wetgevende 
ingreep vereist 

o code 3 = informatie verstrekken alleen volstaat niet; er dient met de betrokken 
instantie te worden nagegaan welke initiatieven moeten worden genomen om 
de nieuwe studiebewijzen te laten erkennen; wellicht zal een aanpassing van 
de wetgeving vereist zijn. 

o Code 4 = hier worden bovenop de studiebekrachtiging die onderwijs uitreikt, 
nog bijkomende examens en/of attesteringen opgelegd, af te leggen of te 
verwerven buiten onderwijs; in sommige gevallen worden aan de 
onderwijsinstelling zelf bijkomende “erkenningsvoorwaarden” opgelegd. Deze 
gevallen worden in onderstaande inventaris cursief gedrukt. Dit is een 
problematiek die niveau-overschrijdend is en in nauw overleg met de sectoren 
dient te worden aangepakt. Er dient te worden nagegaan hoe aan de 
bijkomende erkenningsvoorwaarden kan worden voldaan. 

 

2.3 Inventaris
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2.3.1 In het studiegebied auto 
Beroepen, sectoren of subsectoren Reglementering 
beroepen huidige omschrijving van de  studiebewijzen 

van het secundair OSP die nu in aanmerking 
worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code te 
ondernemen 

actie 

fietsmechanicien (code 
012) 
bromfietsmechanicien 
(code 013) 
motorfietsmechanicien 
(code 014) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) van 
het lager secundair niveau van een afdeling 
voor mechanica of electromechanica) 
 

handelaar in 
tweedehandse 
autovoertuigen (code 
029) 

diploma, eindgetuigschrift, brevet (…) met 
betrekking tot het beroep van automecanicien 

garagehouder-hersteller 
(code 026) 
 

diploma, eindgetuigschrift, brevet (…) met 
betrekking tot het beroep van automecanicien 

De opleidingen die 
toeleiden naar een 
beroep dat is 
opgenomen in de “lijst 
der gereglementeerde 
beroepen in het kader 
van de vestigingswet 
voor zelfstandigen” (zie 
ook bijlage 1 ), dienen 
te beantwoorden aan de 
vereiste beroepskennis, 
zoals opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij 
de programmawet van 
1998 betreffende deze 
beroepen. 

carrossier-hersteller 
(code 037) 

diploma, eindgetuigschrift, brevet (…) van de 
afdelingen “carrosseriehersteller”, 
“plaatslager-schilder in carrosserie” of 
“plaatslagerij-carrosserie”  

Vestigingsraad van het Ministerie van 
Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

K.B. betreffende de 
rijbewijzen 

vrachtwagenchauffeur De erkenning is er op dit ogenblik nog niet. De 
FOD Vervoer en mobiliteit gaat nu na of de 
opleiding beantwoordt aan de Richtlijn 76/914 
van de Raad van 16/12/1976 betreffende het 
minimumniveau van de opleiding van 
bestuurders in het wegvervoer. De erkenning 
als Europees vakbekwaamheidsgetuigschrift 
dient desgevallend te worden opgenomen in 
het KB betreffende de rijbewijzen. 
Wie als vrachtwagenchauffeur aan de slag wil, 

FOD Vervoer en Mobiliteit 
Résidence-Palace Bloc C 
Wetstraat 155 
1040 Brussel 
De heer Auwaerts Gilbert, adviseur 
generaal 
gilbert.auwaerts@vici.fgov.be 
 
Rita Boutens 
Directeur 

3 
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dient aan 4 voorwaarden te voldoen: 
- het eindestudiebewijs van het 

(volwassenen-)onderwijs behaald 
hebben 

- minimaal in het bezit zijn van het attest 
“ADR basis”  

- geslaagd zijn voor het rijbewijs CE 
(afgenomen door GOKA, in 
samenwerking met Ministerie van 
Verkeer) 

- medische geschiktheid 

Sociaal Fonds Goederenvervoer 
Jetse Steenweg 603 bus 3 
1090  Brussel 

K.B. betreffende de 
rijbewijzen 

ADR De overeenkomstige modules die opgenomen 
zijn in het structuurschema 
Vrachtwagenchauffeur BSO3 komen hiervoor 
in aanmerking. Om echter het ADR-attest te 
kunnen uitreiken, moet het cvo een erkenning 
bekomen  van het Ministerie van 
Verkeerswezen, Dienst ADR. Ook de 
lesgevers dienen bijkomende examens af te 
leggen om in een erkende school of cvo in 
deze opleiding te mogen lesgeven.  

FOD Vervoer en Mobiliteit 
Résidence-Palace Bloc C 
Wetstraat 155 
1040 Brussel 
De heer Auwaerts Gilbert, adviseur 
generaal 
gilbert.auwaerts@vici.fgov.be 
 
Sociaal Fonds Goederenvervoer 
Jetse Steenweg 603 bus 3 
1090 Brussel  
Rita Boutens, directeur 
Peter Cantineaux, verantwoordelijke 
beroepsopleiding 
 

4 
 

Het KB van 09.05.2001 
bepaalt de inhoudelijke 
kennis waarover 
examen dient te worden 
afgelegd om erkend te 
kunnen worden als 
monteur LPG. De 

LPG-installaties In het O.S.P. bestaat op heden een lineaire 
opleiding “Diesel en LPG BSO2”, die tot vorig 
schooljaar in één cvo werd ingericht (CVO 
Horito2 Turnhout). In de nieuwe modulaire 
structuur is een traject voorzien in het kader 
van de opleiding Autotechnicus. De plaats van 
de module in de opleiding is echter nog niet 

FOD Vervoer en Mobiliteit 
Résidence-Palace Bloc C 
Wetstraat 155 
1040 Brussel 
De heer Auwaerts Gilbert, adviseur 
generaal 
gilbert.auwaerts@vici.fgov.be 

4 
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erkenning van een 
opleiding gebeurt door 
de FOD Vervoer en 
Mobiliteit. Educam werd 
door de FOD Vervoer 
en Mobiliteit aangesteld 
en erkend om dit 
examen af te nemen. 

volledig uitgeklaard. Volgens het 
beroepsprofiel zouden alle autotechnici de 
competenties ivm LPG moeten bezitten; in de 
praktijk is slechts een zeer kleine minderheid 
van de voertuigen uitgerust met LPG. Heel 
weinig scholen beschikken over de nodige 
uitrusting om deze LPG-opleiding te kunnen 
inrichten.  
Hoe dan ook dient de school of het cvo aan 
bijkomende erkenningsvoorwaarden te 
voldoen. 

 
EDUCAM 
Dhr. Herman Paneels 
Woluwedal 46 bus 8 
1200 Brussel 
02/7786330 

ARAB, Art. 28 ter Heftruckbestuurder In het structuurschema Vrachtwagenchauffeur 
is een module Heftruckchauffeur opgenomen. 
Naast het studiebewijs dat in het onderwijs 
wordt uitgereikt (deelcertificaat) dient de 
kandidaat ook aan bepaalde 
leeftijdsvoorwaarden te voldoen en zijn 
medische geschiktheid te bewijzen, vermits 
het hier ook gaat om een veiligheidsfunctie.  

VDAB 
Keizerslaan 11 
1000 Brussel 
Tel : (02) 506 15 11 
Fax : (02) 506 15 90 
e-mail : info@vdab.be 
 
Sociaal Fonds Goederenvervoer 
Jetse Steenweg 603 bus 3 
1090 Brussel  
Rita Boutens, directeur 
rboutens@sfv.be 
02/424.30.80 
Katrien Timmermans, sectorconsulente 
0474/25 47 54 

2 
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2.3.2 In het studiegebied Bedrijfsbeheer 
Hier stelt zich geen probleem; de bestaande benaming die de regelgeving vereist, blijft behouden in het OSP (ook in de modulaire afdeling), nl. 
“Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer” (zie omzendbrief PV/2002/09).  
 
De raad vestigt er wel de aandacht op dat in bepaalde gevallen de vereiste kennis m.b.t. sociale wetgeving en wetskennis in het OSP niet meer is 
geïntegreerd in de beroepsopleiding. Deze kennis dient verworven te worden via de opleiding Bedrijfsbeheer. De raad acht het aangewezen de 
Vestigingsraad hierover te informeren: 
 
Contactpersoon Code te ondernemen actie 
Vestigingsraad van het Ministerie van Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

1 

 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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2.3.3 In het studiegebied Bouw 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair OSP 
die nu in aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + 
contactpersoon 

Code te 
ondernemen 

actie 

aannemer plafonneerder-
cementwerker (code 003) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het secundair niveau dat 
beantwoordt aan het beoogde beroep 

aannemer van metsel- en 
betonwerken (code 015) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het secundair niveau van een 
afdeling “bouw”, betrekking hebbende 
op de “ruwbouw”; van een afdeling 
“openbare werken” of “tekenaar voor 
de bouwkunst”, “tekenaar voor het 
bouwvak” of “bouwkundig tekenaar”. 

aannemer-steenhouwer 
(code 016) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het secundair niveau voor het 
beoogde beroep of voor 
(steen)beeldhouwwerk of 
(steen)gravure 

De opleidingen die 
toeleiden naar een beroep 
dat is opgenomen in de 
“lijst der 
gereglementeerde 
beroepen in het kader van 
de vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), 
dienen te beantwoorden 
aan de vereiste 
beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze 
beroepen. aannemer-

marmerbewerker (code 
019) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het lager secundair niveau voor het 
beoogde beroep of voor steenhouwer 
of gravure in marmer of steen, voor 
zover in het programmat een cursus is 
opgenomen m.b.t. steendoorsneden en 
de kennis van de verschillende soorten 
marmer; of van het hoger secundair 
niveau voor beeldhouwwerk of gravure. 

Vestigingsraad van het Ministerie 
van Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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 aannemer-tegelzetter 
(code 021) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het lager secundair niveau voor het 
beoogde beroep of dat van ceramist; of 
van het hoger secundair niveau van de 
afdeling “bouwkunde” of “openbare 
werken” 

 aannemer van 
glaswerken (code 027) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het secundair niveau dat 
beantwoordt aan het beoogde beroep 
of van de afdeling “bouwkunde” of 
“openbare werken” 

 aannemer voor het 
waterdicht maken van 
bouwwerken (code 041) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het secundair niveau dat 
beantwoordt aan het beoogde beroep 
of van de afdeling “bouwkunde” of 
“openbare werken” 

 aannemer van 
sloopwerken (code 042) 

eindgetuigschrift van het hoger 
secundair onderwijs van de afdeling 
“bouw” of “openbare werken” 
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K.B. van 25 januari 2001 
betreffende de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen, 
gewijzigd bij K.B. van 19 
december 2001, wat de 
aanvullende vorming van 
de coördinatoren inzake 
veiligheid en gezondheid 
betreft. 

veiligheidscoördinator op 
de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen 

Er zijn geen formele vereisten m.b.t. de 
studiebekrachtiging. De eindtermen & 
de inhoud van de opleiding, alsook de 
examenmodaliteiten, moeten 
beantwoorden aan de bepalingen van 
art. 1 paragraaf 3 betreffende “de 
erkende cursus van de specifieke 
aanvullende vorming voor 
coördinatoren inzake veiligheid en 
gezondheid op de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen”. 
Op basis van deze regelgeving lijken er 
geen acties te moeten worden 
ondernomen in het kader van de 
nieuwe studiebekrachtiging in het 
secundair OSP. Nochtans signaleren 
de centra dat een bijkomende 
erkenning nodig is.  
 

Fonds voor vakopleiding in de 
bouwnijverheid 
Daniël Vanhaeverbeke 
Directeur-generaal 
Koningsstraat 45 – 1000 Brussel 
02/219 43 77 

2 

 Torenkraanmachinist Op dit ogenblik bestaat deze opleiding 
nog niet in het OSP. In de voorstellen 
voor nieuwe modulaire 
structuurschema’s werkt de Dienst voor 
Beroepsopleiding een voorstel uit in het 
kader van het studiegebied Bouw. 

Fonds voor vakopleiding in de 
bouwnijverheid 
Daniël Vanhaeverbeke 
Directeur-generaal 
Koningsstraat 45 – 1000 Brussel 
02/219 43 77 

- 
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2.3.4 In het studiegebied Chemie 
Beroepen, sectoren of subsectoren Te informeren instantie + contactpersoon Code 

actie 
Reglementering 

beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair OSP 
die nu in aanmerking worden genomen 

  

K.B. van 5 februari 1997 Farmaceutisch-
technisch 
assistent 

diploma hoger secundair onderwijs dat 
een opleiding bekroont die inhoudelijk aan 
de vereisten voldoet zoals opgesomd in 
art. 3 van het K.B, en dit zal mogelijk 
worden door toevoeging aan bijlage 1 van 
het structuurbesluit van de combinatie 
van de opleiding Farmaceutisch-technisch 
assistent en de opleiding algemene 
vorming TSO3. Wie reeds houder is van 
een diploma van het TSO, kan het 
vereiste diploma verwerven door enkel de 
opleiding Farmaceutisch-technisch 
assistent te volgen. 

FOD Volksgezondheid 
Directoraat-Generaal Geneesmiddelen 
Bisschoffsheimlaan 33 
1000 Brussel 
T.a.v. dhr. Van Calster, directeur-generaal 
 
FOD Volksgezondheid 
Directoraat-Generaal Gezondheidszorgen 
Bisschoffsheimlaan 33 
1000 Brussel 
 
FOD Volksgezondheid 
Bisschoffsheimlaan 33 
1000 Brussel 
T.a.v. dhr. Cuypers, voorzitter van het 
directiecomité 
 
Algemene Pharmaceutische Bond 
Archimedesstraat 11- 1000 Brussel 
Dhr. Dirk Broeckx, secretaris-generaal 
 
Ophaco 
Lenniksebaan 900 
1070 Brussel 
Dhr. Marc-Henri Cornely, secretaris-
generaal 

3 
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handelaar in 
inlandse granen 
(code 009) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het lager secundair niveau voor 
maalderij, brouwerij of distilleerderij of 
voor zover in het programma de in dit 
besluit bepaalde beroepskennis is 
opgenomen. 

handelaar in 
fourage en stro 
(code 020) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het lager secundair niveau voor het 
beoogde beroep of voor maalderij, 
brouwerij of distilleerderij. 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen in 
het kader van de vestigingswet 
voor zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), dienen 
te beantwoorden aan de 
vereiste beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

molenaar (code 
007) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het lager secundair niveau 

Vestigingsraad van het Ministerie van 
Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

2.3.5 In het studiegebied Decoratieve technieken 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het 
secundair OSP die nu in 
aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen 
in het kader van de 
vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook 

aannemer van 
schilderwerken (code 
008) 

diploma of eindgetuigschrift (…) 
van het lager secundair niveau 
betreffende het beroep van 
schilder 

Vestigingsraad van het Ministerie van 
Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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bijlage 1 bij dit advies), 
dienen te beantwoorden aan 
de vereiste beroepskennis, 
zoals opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

behanger-plaatser van 
wand- en 
vloerbekledingen (code 
023) 

diploma, brevet of 
eindgetuigschrift van een 
afdeling (…) van het secundair 
niveau dat beantwoordt aan het 
beoogde beroep of dat van 
aannemer van schilderwerken, 
woninginrichter of 
woningstoffeerder of 
binnenhuisarchitect 

  

2.3.6 In het studiegebied Fotografie 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het 
secundair OSP die nu in 
aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen 
in het kader van de 
vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), 
dienen te beantwoorden aan 
de vereiste beroepskennis, 
zoals opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

fotograaf (code 017) diploma of eindgetuigschrift of 
brevet (…) van het secundair 
niveau voor het beoogde beroep 

Vestigingsraad van het Ministerie van 
Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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2.3.7 In het studiegebied Handel 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het 
secundair OSP die nu in 
aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen 
in het kader van de 
vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), 
dienen te beantwoorden aan 
de vereiste beroepskennis, 
zoals opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

kleinhandelaar in vaste 
brandstoffen (code 018) 

diploma of eindgetuigschrift van 
het hoger secundair technisch 
onderwijs, afdeling handel 

Vestigingsraad van het Ministerie van 
Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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2.3.8 In de studiegebieden Hout en Meubelrestauratie en houtsnijden 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het 
secundair OSP die nu in 
aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen 
in het kader van de 
vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), 
dienen te beantwoorden aan 
de vereiste beroepskennis, 
zoals opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

aannemer schrijnwerker-
timmerman (code 001) 

diploma, brevet of 
eindgetuigschrift van het 
secundair onderwijs, afdeling 
“schrijnwerkerij”, 
“houtbewerking” of 
“meubelmakerij” 

Vestigingsraad van het Ministerie van 
Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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2.3.9 In het studiegebied Juwelen 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair 
OSP die nu in aanmerking 
worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen 
in het kader van de 
vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook bijlage 
1 bij dit advies), dienen te 
beantwoorden aan de 
vereiste beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

horlogemaker-hersteller 
(code 024) 

diploma of eindgetuigschrift van 
het secundair niveau  

Vestigingsraad van het Ministerie van 
Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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2.3.10 In het studiegebied Koeling en Warmte 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair OSP 
die nu in aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + 
contactpersoon 

Code 
actie 

Installateur  centrale 
verwarming (code 002) 

diploma of eindgetuigschrift van het 
hoger secundair technisch onderwijs 
(…) specialiteit centrale verwarming.  
 
Opmerking: brevet of eindgetuigschrift 
van het hoger secundair 
beroepsonderwijs met volledig leerplan, 
specialiteit centrale verwarming. 
 
De in 2002 goedgekeurde modulaire 
opleiding Installateur centrale 
verwarming BSO3 beantwoordt aan de 
vereiste beroepsbekwaamheden. 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen in 
het kader van de vestigingswet 
voor zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), dienen te 
beantwoorden aan de vereiste 
beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

Sanitair installateur-loodgieter 
(code 030) 

diploma of eindgetuigschrift van de 
afdeling “lood-zinkbewerking” of 
“loodbewerking” of “sanitaire 
installaties”. 
 
De in 2002 goedgekeurde modulaire 
opleiding “Sanitair installateur-
loodgieter” BSO3 beantwoordt aan de 
vereiste beroepsbekwaamheden. 

Vestigingsraad van het 
Ministerie van Middenstand en 
Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 
 
 

2 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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 Installateur van verwarming 
met gas met individuele 
toestellen (code 031) 

diploma of eindgetuigschrift van de 
afdeling “gas” of “loodbewerking-gas”of 
“ontwerper van sanitaire gasinstallaties” 
of «lood-zinkbewerking” of 
“loodbewerking” (met een cursus over 
gas”).  
 
De in 2002 goedgekeurde modulaire 
opleiding “Installateur van van gas voor 
individuele toestellen” BSO3  
beantwoordt aan de vereiste 
beroepsbekwaamheden. 

 

aannemer van zinkwerken en 
metalen dakbedekkingen van 
gebouwen (code 032) 

diploma of eindgetuigschrift van de 
afdeling “lood-zinkbewerking” of 
“loodbewerking”. 
De in 2002 goedgekeurde modulaire 
opleiding met dezelfde benaming 
beantwoordt aan de vereiste 
beroepsbekwaamheden. 

aannemer van niet metalen 
dakbedekkingen van 
gebouwen (code 033) 

diploma of eindgetuigschrift van een 
technische leergang of een 
beroepsleergang dat beantwoordt aan 
het beoogde beroep 

 

aannemer voor het waterdicht 
maken van bouwwerken (code 
041) 

brevet of eindgetuigschrift (…) voor het 
beoogde beroep of voor het beroep van 
dakdekker voor zover op het programma 
een cursus afdichting met asfalt en teer 
voorkomt 
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K.B. van 6 januari 1978 (B.S. 9 
maart 1978) 

Certificaat van kwalificatie en 
voortgezette opleiding in 
verbrandingscontrole en 
onderhoud van 
verwarmingsinstallaties 
gevoed met vloeibare 
brandstof 

VLAREM 2 (BVR 1 juni 1995) 
hoofdstuk 6.5 

Attest inzake controle en 
onderhoud van stookolietanks 

Een centrum kan, mits aan bepaalde 
voorwaarden te voldoen (o.a. uitrusting, 
labo,…) een vergunning krijgen om voor 
5 jaar opleidingen te geven en het 
certificaat (brandertechnicus) en/of 
respectievelijk het attest (tankcontrole) 
AMINAL uit te reiken ter erkenning van 
de technici. Een technieker kan het 
attest slechts behalen als hij/zij het 
certificaat reeds bezit. Zowel het 
certificaat als het attest hebben voor de 
technieker slechts een geldigheidsduur 
van 5 jaar, dan is een vernieuwing 
nodig. 
In de modulaire opleiding Centrale 
verwarming BSO3, goedgekeurd in 
2000, zijn de modules Technologie en 
reglementering stookolietanks en 
Controle en onderhoud stookolietanks 
hiervoor erkend (2x20lt). 

KVBG D51 -  003 en 004 Gashabilitatie In de in 2002 goedgekeurde modulaire 
opleiding “Installateur van gas voor 
individuele toestellen BSO3” is hiervoor 
de module Gashabilitatie (40lt) 
opgenomen. 

Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap 
Afdeling Algemeen Milieu- en 
Natuurbeleid (AMINAL) 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 
 
Dhr. Wilfried Huybrechts, 
adjunct van de directeur 
wilfried.huybrechts@lin.vlaand
eren.be 

4 + 2 
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2.3.11 In het studiegebied Lichaamsverzorging 
 

Beroepen, sectoren of subsectoren Reglementering 

beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het 
secundair OSP die nu in 
aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

kapper (code 006) diploma, brevet of 
eindgetuigschrift (…) van het 
lager secundair niveau voor 
het bewuste beroep 

De opleidingen die 
toeleiden naar een beroep 
dat is opgenomen in de 
“lijst der gereglementeerde 
beroepen in het kader van 
de vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), 
dienen te beantwoorden 
aan de vereiste 
beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze 
beroepen. 

schoonheidsspecialist(e) 
(code 044) 

diploma of eindgetuigschrift 
(…) van het hoger secundair 
niveau dat afgestemd is op 
het bewuste beroep 

Vestigingsraad van het Ministerie van Middenstand 
en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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2.3.12 In het studiegebied Maritieme opleidingen 
Beroepen, sectoren of subsectoren Reglementering 

beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair 
OSP die nu in aanmerking 
worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code actie 

STCW95 – code A-II/1  
 
 
STCW95 – code A-III/1  
 

Aspirant officier – hoofd van 
wacht – operationeel niveau 
 
Aspirant officier – hoofd van 
de machinekamerwacht – 
operationeel niveau 
 

Fluvio Maritieme opleiding TSO3 
– optie Dek 
 
Fluvio Maritieme opleiding TSO3 
– optie Motoren 
 

Lijst contactpersonen en instanties :  
Zie bijlage 5 bij dit document. 
 

1 
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2.3.13 In het studiegebied Mechanica-elektriciteit 
Beroepen, sectoren of subsectoren Reglementering 

beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair OSP die 
nu in aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + 
contactpersoon 

Code 
actie 

elektrotechnisch installateur 
(code 022) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het secundair niveau van de afdeling 
“elektriciteit”, “elektronica” of 
“elektromechanica” 

installateur frigorist (code 
034) 

diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het secundair niveau voor het beoogde 
beroep 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen in 
het kader van de vestigingswet 
voor zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), dienen 
te beantwoorden aan de 
vereiste beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. fabrikant-installateur van 

lichtreclames (code 039) 
diploma, brevet of eindgetuigschrift (…) 
van het secundair niveau van de afdeling 
“elektriciteit”, “elektronica” of 
“elektromechanica” 

Vestigingsraad van het Ministerie van 
Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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Wet Tobback (wet van 10 april 
1990 op de 
bewakingsondernemingen, de 
beveiligingsondernemingen en 
de interne bewakingsdiensten) 

Installatie en onderhoud van 
alarmsystemen 

Op dit ogenblik is in het OSP één cvo (VTI 
Brugge) erkend om dit certificaat uit te 
reiken.  
In de nieuwe modulaire structuur is 
dergelijk traject expliciet voorzien.  
In het SOVL bestaat deze opleiding als 7de 
specialisatiejaar in het TSO en wordt deze 
ook als dusdanig erkend.  Een school die 
aan zijn leerlingen/cursisten het certificaat 
van beveiliging/alarminstallaties wenst uit 
te reiken dient te worden opgenomen in 
een uitvoeringsbesluit. Om in aanmerking 
te komen, dienen een aantal bijkomende 
voorwaarden te zijn voldaan: lesgevers 
dienen de opleiding te hebben gevolgd; 
binnen de erkende scholen vinden aparte 
examens plaats om dit certificaat te kunnen 
uitreiken; de sector vaardigt de voorzitter 
van de examenjury af.  Alle scholen van 
het SOVL zijn in het uitvoeringsbesluit 
opgenomen; alsook (tot op heden) één cvo. 
Een erkenningscommissie van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
beoordeelt eventuele nieuwe aanvragen 
voor erkenning. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Algemene Directie van de Algemene 
Rijkspolitie 
Koningsstraat 56 
1000 Brussel 
Tel.: 02/500.21.11 
Fax: 02/500.25.24 
 
T.a.v. mw. Veerle Van Crombrugge, 
adjunct-adviseur Bestuurlijke politie 
Tel. 02 500 25 03. 
 

4 + 3 
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EWF (European Welding 
Federation) EN 287 

alle lasopleidingen De modulaire opleidingen Lassen BSO3 in 
het OSP zijn reeds inhoudelijk en 
structureel afgestemd op de Europese 
normen en certificaten. 
 
Mits samenwerking met een erkend 
keuringsorganisme, kan een cvo ook een 
specifiek lassercertificaat uitreiken. Een 
lassercertificaat is slechts geldig voor een 
bepaalde lasspecialiteit, laspositie, 
plaatdikte, en voor een tijdsduur van 2 jaar. 
Afspraken met de federatie (AGORIA) 
dringen zich op.   

Onderzoekscentrum van het Belgisch 
LasInstituut (BIL) 
Sint-Pietersnieuwstraat 41 
9000 Gent 
Ir. Robert Vennekens 
robert.vennekens@soete043.rug.ac.be 
 
AGORIA - DIAMANT BUILDING – 
BD A. REYERS LN 80, B –  
1030 BRUXELLES/BRUSSEL 
Dhr. De Meester 

4 + 2 

 

2.3.14 In het studiegebied Nederlands tweede taal 
Het deelcertificaat Basisniveau NT2 (“Breakthrough” of A1 uit het Europees referentiekader voor de talen) wordt uitgereikt na 120 lestijden 
Richtgraad 1. Het organiseren van dit basisniveau is voorbehouden aan onderwijs, conform de afspraken van de rondetafelconferenties van 1993 en 
2002.  
 
In het kader van het inburgeringsdecreet dient onverwijld de erkenning te worden geregeld van het deelcertificaat Basisniveau NT2 (en eventuele 
bijkomende deelcertificaten NT2 en/of socio-culturele integratie voor migranten), die een cursist in het regulier volwassenenonderwijs behaalt of eerder 
reeds behaalde (dus buiten het kader van het contractonderwijs of van de eigenlijke “inburgeringstrajecten”), met het oog op het verwerven van het 
inburgeringsattest. Het inburgeringsattest wordt uitgereikt door de onthaalbureaus. 
 
Contactpersoon Code te ondernemen actie 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Onderwijs: Mevr. Reinhilde Pulinx 
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Administratie Welzijn – Cel Inburgering 
Markiesstraat 1 - 1000 Brussel 
Mevr. Inge Hellemans; Mevr. Leen Lemaître: tel. 02 553 34 49 (kamer 3.341B) 

3 

mailto:robert.vennekens@soete043.rug.ac.be
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2.3.15 In het studiegebied Optiek 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair OSP die 
nu in aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + 
contactpersoon 

Code actie 

De opleidingen die toeleiden 
naar een beroep dat is 
opgenomen in de “lijst der 
gereglementeerde beroepen 
in het kader van de 
vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook bijlage 
1 bij dit advies), dienen te 
beantwoorden aan de 
vereiste beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

opticien (code 011) diploma of eindgetuigschrift van het hoger 
secundair niveau dat aan het beoogde 
beroep beantwoordt. 

Vestigingsraad van het Ministerie 
van Middenstand en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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2.3.16 Studiegebied Personenzorg 
Beroepen, sectoren of subsectoren Te informeren instantie + contactpersoon Code 

actie 
Reglementering 

beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair 
OSP die nu in aanmerking worden 
genomen 

  

M.B. 24/04/79 betreffende 
de kwalificatievereisten 
voor het personeel in de 
gehandicaptensector 
 

Algemeen Welzijnswerk 
 
 

Binnen de centra voor algemeen 
welzijnswerk worden er van 
overheidswege geen verplichtingen 
opgelegd voor de te hanteren 
bekwaamheidsbewijzen. Toch is het 
aangewezen ook deze sector enige 
verduidelijking te geven over de 
nieuwe studiebewijzen. 
 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 
Administratie Gezin en Maatschappelijk 
Welzijn  
Afdeling Algemeen welzijnswerk 
Kristiaan Vereertbrugghen 
Tel. 02/553 33 45 
Kris.vereertbrugghen@wvc.vlaanderen.be 

1 

 Vanuit Kind en Gezin zijn 
volgende domeinen mogelijke 
tewerkstellingsplekken voor 
afgestudeerde cursisten uit 
diverse leergangen van het 
studiegebied Personenzorg: 
Kinderopvang, Centra voor 
Kinderopvang en 
Gezinsondersteuning (CKG), 
Centra voor Private 
Gezinsplaatsing (CPG), 
Kinderdagverblijven, diensten 
voor opvanggezinnen en 
buitenschoolse opvang 

Nazicht van de van toepassing zijnde 
BVR en ministeriële besluiten leert 
dat er zich geen problemen stellen. 
In de reglementering worden ofwel 
geen diploma’s of 
bekwaamheidsattesten benoemd, 
ofwel is de formulering zo opgesteld 
dat afgestudeerde cursisten van 
deze leergangen gevat worden. 
 
Opmerking 1: de opleiding 
“kinderzorg BSO3” dient nog te 
worden opgenomen in de 
reglementering van Kind en Gezin.  
 
Opmerking 2: de 

Centrale Administratie Kind en Gezin 
Hallepoortlaan 27  
1060 Brussel 
Mw. Geert Keersmaeckers 
02/553 13 32 
Dhr. Will Verniest, afdelingshoofd 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

mailto:Kris.vereertbrugghen@wvc.vlaanderen.be
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onderwijsverstrekkers vragen ook 
aandacht voor de erkenning van de 
opleiding Kinderzorg BSO3 voor 
tewerkstelling in het kleuteronderwijs 
(zie ook 4.8) 

Bijlage bij het BVR van 8 
december 2000 tot 
wijziging van het BVR van 
13 juli 1994 inzake de 
erkenningsvoorwaarden en 
de subsidienormen voor de 
voorzieningen voor 
bijzondere jeugdbijstand 
 

Bijzondere Jeugdbijstand Voor het begeleidend personeel: 
Begeleider klasse 2A:  
Hetzij ten minste een 
kwalificatiegetuigschrift van het 
hoger secundair technisch onderwijs 
met pedagogische, sociale, artistieke 
of paramedische oriëntatie; (…) 
hetzij een brevet van 
kinderverzorging dat gepaard gaat 
met een tewerkstelling in een voor 
die kwalificatie geëigende doelgroep 
 
Begeleider klasse 2B: ten  minste 
een getuigschrift van het hoger 
secundair onderwijs of een 
kwalificatiegetuigschrift in het hoger 
secundair beroepsonderwijs in een 
menswetenschappelijke richting 
 
Begeleider klasse 3: ten minste een 
getuigschrift van het lager secundair 
onderwijs 
 
Voor het administratief personeel: 
Klasse 2: getuigschrift van het hoger 
secundair onderwijs of gelijkwaardig 
Klasse 3: getuigschrift van het lager 
secundair onderwijs of een 

Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, 
Gezondheid en Gelijke Kansen 
T.a.v. de Raadgever Bijzondere 
Jeugdbijstand 
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 
Administratie Gezin en Maatschappelijk 
Welzijn  
Afdelingshoofd Bijzondere Jeugdbijstand  
Dhr. Herbert Van Keymeulen 
02/553 31 78 
 

2 
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kwalificatiegetuigschrift van het 
hoger secundair beroepsonderwijs in 
een administratieve richting 
 
Voor het logistiek personeel: 
Klasse 2: getuigschrift van het hoger 
secundair tecchnisch onderwijs 
Klasse 3: kwalificatiegetuigschrift van 
het hoger secundair 
beroepsonderwijs of een getuigschrift 
van het lager secundair technisch 
onderwijs 
 

Ministerieel besluit van 24 
april 1973 (voor wat de 
inrichtingen met 
internaatstelsel betreft) en 
het ministerieel besluit van 
18 juni 1975 (voor wat de 
inrichtingen met semi-
internaatstelsel betreft) 

Gehandicaptenzorg Logistiek personeel  
Klasse 3: eindgetuigschrift van het 
hoger secundair beroepsonderwijs of 
het lager secundair technisch 
onderwijs  
Klasse 2: eindgetuigschrift van het 
hoger secundair technisch onderwijs 
 
Administratief personeel  
Klasse 3: eindgetuigschrift van het 
lager secundair onderwijs of het 
hoger secundair beroepsonderwijs 
met specifieke finaliteit in de 
administratieve richting 
Klasse 2: eindgetuigschrift van het 
hoger secundair onderwijs 
 
Begeleidend personeel  
Klasse 3: eindgetuigschrift van het 
hoger secundair beroepsonderwijs of 

Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, 
Gezondheid en Gelijke Kansen 
 
Vlaams Fonds voor sociale Integratie van 
Personen met een Handicap 
Sterrenkundelaan 30 
1210 Brussel 
Jef Foubert, Administrateur-Generaal 
02 225 84 11 

2 
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het lager secundair onderwijs 
Klasse 2B: eindgetuigschrift van het: 

- hoger secundair 
beroepsonderwijs met 
specifieke finaliteit in de 
menswetenschappelijke 
richting ondermeer: de 
kinderverzorg(st)er, de 
gezins- en sanitair help(st)er, 
de ziekenoppasser (ster) 

- hoger secundair onderwijs 
Klasse 2A: eindgetuigschrift van: 
hoger secundair technisch onderwijs 
met pedagogische, sociale, 
paramedische of artistieke oriëntatie 
of hoger secundair beroepsonderwijs 
met specifieke finaliteit van 
kinderverzorg(st)er, sanitaire 
help(st)er, gezins- en 
bejaardenhelp(st)er, en 
tewerkgesteld in een voor hun 
kwalificatie geëigende doelgroep 
 
Verzorgend personeel: 
Brevet van verple(e)g(st)er 
 

 Centra voor Integrale 
Gezinszorg;  

Geen vermelding van diploma Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Welzijnszorg 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 
Administratie Gezin en Maatschappelijk 
Welzijn  
Mw. Adrienne Pieck 

1 
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Afdelingshoofd Welzijnswerk 
02/553 33 38 

Diensten voor gezinszorg:  
- Bijlage I bij het BVR van 
18 december 1998 
houdende de erkenning en 
subsidiëring van 
verenigingen en 
welzijnsvoorzieningen in de 
thuiszorg 
- Omzendbrief 14 AC/3 EL 
van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
afdeling Welzijnszorg: 
Nieuwe richtlijnen i.v.m. 
 de diplomavereisten van 
het verzorgend en het 
begeleidend personeel van 
de diensten voor 
gezinszorg 

Thuiszorg: 
- Diensten voor 

Gezinszorg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lokaal 
dienstencentrum, 
regionaal 
dienstencentrum en 
dagverzorgingscentru
m en, Dienst voor 
Oppashulp 

 
- Centrum voor 

Kortverblijf 
 
 

- Verenigingen van 
gebruikers en 

Diensten voor Gezinszorg: 
BVR 18/12/98: Een diploma, 
getuigschrift, attest of brevet uit een 
pedagogische richting of een richting 
in de zorgsector en dat aantoont dat 
betrokkene mintens geslaagd is in 
het hoger beroeps- of technisch 
secundair onderwijs. 
 
Omzendbrief 14 AC/3 EL: 
Verzorgend personeel: de personen 
die beschikken over een attest, 
brevet, getuigschrift of diploma 
waaruit blijkt dat zij het 2de of 3de jaar 
van de derde graad van het hoger 
beroeps- of technisch secundair 
onderwijs in een pedagogische of in 
een zorgrichting succesvol hebben 
gevolgd, zij het via dagonderwijs, 
O.S.P. of deeltijds beroepssecundair 
onderwijs, komen in aanmerking voor 
het beroep van verzorgende in een 
dienst voor gezinszorg. 
 
Deze diensten dienen te beschikken 
over een bepaald kwantum van 
personeel dat een diploma van 
minstens het niveau van het niet-
universitair hoger onderwijs bezit. 
Over de kwalificatievereisten van de 
andere personeelsleden is niets 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Welzijnszorg 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 
Administratie Welzijn 
Mw. Adrienne Pieck 
 
Administratie Welzijn 
Afdeling Thuiszorg: 
Dhr. Erwin Leus 
02/553 33 40 
erwin.leus@wvc.vlaanderen.be 
 
Administratie Welzijn 
Afdeling Ouderenzorg: 
Dhr. E. Deckers 
02/553 33 91 
 

1 
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mantelzorgers bepaald. 
 
 
 
Centra voor kortverblijf: zij moeten 
wat betreft het aantal en de 
kwalificatie en de bijscholing van de 
personen, werkzaam in het centrum, 
voldoen aan de ter zake geldende 
normen voor rusthuizen. 
Er zijn geen kwalificatievereisten 
bepaald. 

Omzendbrief 
WEL/KWAL/02/01 van het 
Kabinet van Vlaams 
Minister van Welzijn, 
Gezondheid en Gelijke 
kansen 
 
Ministerieel besluit van 19 
mei 1992 van de minister 
van Sociale Zaken, art. 2 
par. 4 

Rusthuizen en RVT Zie omzendbrief in bijlage 2. De 
opleiding “Polyvalent verzorgende” 
werd inmiddels toegevoegd aan de 
lijst van erkende opleidingen dienstig 
voor tewerkstelling als verzorgende 
in een rusthuis. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Afdeling Welzijnszorg 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel  
Mw. Adrienne Pieck 
 
welzijnszorg@vlaanderen.be 

2 

 Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg  

Er gelden geen studiebewijzen op 
secundair niveau. 

Administratie Gezondheidszorg 
Dhr. Opdebeeck 
Mw. Simonne Verlinden  

1 

 Psychiatrie en ziekenhuizen 
(incl. psychiatrische 
verzorgingstehuizen en 
beschut wonen) 

Op het vlak van de 
bekwaamheidsbewijzen zouden er 
wat bevoegdheidsonduidelijkheden 
zijn tussen het Vlaams Ministerie en 
de federale Ministeries van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken. 
Opmerking: het attest van logistiek 

Administratie Gezondheidszorg 
Jos Borgions 
02/210 42 24 
 
Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu 
RAC Vesaliusgebouw 

3 

mailto:erwin.leus@wvc.vlaanderen.be
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assistent volwassenenonderwijs 
moet nog in de reglementering 
worden opgenomen. 

1010 Brussel 
Dhr. Michel Tasiaux 
Adviseur-generaal 

 OCMW’s, steden en 
gemeenten 

De plaatselijke openbare besturen 
zijn, ondanks een vrij grote mate van 
autonomie, toch gebonden aan het 
richtkader dat op centraal niveau 
gehanteerd wordt inzake 
diplomavereisten. VVSG 
onderscheidt 5 niveaus: 
A: toegankelijk voor mensen die in 
het bezit zijn van een universitair 
diploma of een diploma van het 
hoger onderwijs van het lange type 
B: toegankelijk voor mensen die in 
het bezit zijn van een diploma van 
het hoger onderwijs van het korte 
type (ook HOKTSP, op voorwaarde 
dat de kandidaat ook houder is van 
het diploma secundair onderwijs)  
C: toegankelijk voor mensen die in 
het bezit zijn van een diploma 
secundair onderwijs –of een 
studiebewijs dat daarmee 
gelijkgesteld is. 
(D en E: geen diplomavereisten) 
Een alignering op de regelgeving die 
de federale overheid hanteert voor 
de toelating tot de examens van het 
openbaar ambt (zie rubriek 4.2 
SELOR) kan mogelijkheden tot 
gelijkstelling openen. 

Vereniging van Steden en Gemeenten 
T.a.v. mw. Nele Degols 
Aarlenstraat 53 bus 4 
7de verdieping 
1040 Brussel 

1 

 Initiatie tot de bibliotheek- Sinds januari 2002 zijn steden en Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, 1 
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documentatie-
informatiekunde Bibliotheken 

gemeenten vrij om studiebewijzen te 
bepalen en vormen ze geen criteria 
meer om subsidiëring te krijgen. De 
meeste steden en gemeenten 
hanteren echter nog volgende 
studiebewijzen van het OSP:  

- getuigschrift Initiatie tot de 
bibliotheek- documentatie-
informatiekunde 

- diploma graduaat 
bibliotheekwezen en 
documentaire 
informatiekunde 

Archief- en Documentatiewezen 
Statiestraat 179 
2600 Antwerpen 
Dhr. Marc Storms, directeur 
 
Vereniging voor Steden en Gemeenten 
(VVSG) 
Aarlenstraat 53 bus 4  
7de verdieping 
1040 Brussel 
Algemene Zaken 
Nele De Gols, stafmedewerker OCMW-
personeel 
Nele.degols@vvsg.be 
02/235 12 68 

 Opleiding Jeugd- en 
Gehandicaptenzorg 

Opmerking: de raad vraagt ook 
aandacht voor de erkenning van de 
opleiding Jeugd- en 
Gehandicaptenzorg TSO3 voor 
tewerkstelling in externaat en 
internaat (opvoeder-studiemeester) 
(zie ook 4.8) 

Administratie Welzijn 
Afdeling Bijzondere Jeugdzorg 
De heer Herbert Van Keymeulen 
Markiesstraat 1 – 1000 Brussel 02/553 31 
75 
 
Kabinet van Vlaams Minister van Welzijn, 
Gezondheid en Gelijke kansen 
Mevrouw Veerle Verhulst 
Tel. 02/553 24 11 
 
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van 
Personen met een handicap 
Sterrekundelaan 30 – 1210 Brussel 
De heer Foubert, administrateur-generaal 
De heer Hugo Van Geel, diensthoofd 
De heer Jos Theunis, inspectie (02/225 84 
11) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

mailto:Nele.degols@vvsg.be
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 Opleiding Polyvalent 
verzorgende  Ouderenzorg 
 

 Administratie Welzijn 
Afdeling Ouderenzorg: 
Dhr. E. Deckers 
02/553 33 91 

2 

 Opleiding Polyvalent 
verzorgende  thuiszorg 

 Administratie Welzijn 
Afdeling Thuiszorg: 
Dhr. Erwin Leus 
02/553 33 40 
erwin.leus@wvd.vlaanderen.be 

2 

 Opleiding Animator in de 
Ouderenzorg 

 Kabinet van Vlaams Minister van Welzijn, 
Gezondheid en Gelijke kansen 
Dhr. Robert Geerart 
Tel. 02/553 24 11 
 

1 

 In de socio-culturele sector bestaat geen reglementering meer naar 
diploma-vereisten; er is veel ruimte om op autonome basis personeel 
aan te werven. 
Toch is het aangewezen ook deze sector enige verduidelijking te 
geven over de nieuwe studiebewijzen. 

Voor het jeudwerk en het sociaal cultureel 
werk: 
Nico Janssen 
Vlaamse Jeugdraad 
Arengbergstraat 10-1000 Brussel 02/551 13 
80 (info@vljr.be) 
 
Voor het sociaal-cultureel werk: 

- Hugo De Vos, Federatie van 
Organisaties voor Volksontwikkeling 
(FOV), Gallaitstraat 86 bus 12 – 
1030 Brussel (02/244 93 39) 

- Dirk Vermeulen, Federatie 
werkgevers sociaal-cultureel werk; 
tel. 02 503 18 11 

 
 

1 

 

mailto:erwin.leus@wvd.vlaanderen.be
mailto:info@vljr.be
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2.3.17 In het studiegebied Textiel 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het 
secundair OSP die nu in 
aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

Droogkuiser-verver 
(code 035) 

Diploma of eindgetuigschrift 
van een (…) technische of 
beroepsleergang (…) die 
betrekking heeft op textiel of de 
textielnijverheid 

De opleidingen die 
toeleiden naar een beroep 
dat is opgenomen in de “lijst 
der gereglementeerde 
beroepen in het kader van 
de vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), 
dienen te beantwoorden 
aan de vereiste 
beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze beroepen. 

Wasser (code 036) Diploma of eindgetuigschrift 
van een (…) technische of 
beroepsleergang (…) die 
betrekking heeft op textiel of de 
textielnijverheid 

Vestigingsraad van het Ministerie van Middenstand 
en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 

2 

 

mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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2.3.18 In het studiegebied Toerisme 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het secundair 
OSP die nu in aanmerking worden 
genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

 Toeristisch medewerker-
streekgids 

Toeristisch medewerker-streekgids 
TSO3. 
Deze opleiding beantwoordt aan de 
op dit ogenblik geldende criteria 
opgelegd door Toerisme Vlaanderen. 
De criteria hebben betrekking op het 
minimaal aantal lestijden van de 
opleiding en de inhouden.  
Voor de toeristische sector is echter 
een nieuw decreet in voorbereiding, 
dat vermoedelijk nieuwe criteria zal 
met zich meebrengen. De Dienst 
voor Onderwijsontwikkeling wijst erop 
dat hieromtrent nog zeer weinig 
informatie beschikbaar is en 
signaleert dat de problematiek ook 
wordt aangekaart binnen DIVA. 

Toerisme Vlaanderen 
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 
Contactpersoon: Mw. Katrien 
Vanginderachter 
Katrien.vanginderachter@toerismevlaand
eren.be 
 
 
 
Kabinet van de Vlaamse Minister van 
Werkgelegenheid en Toerisme:  
Dhr. Kris Van den Bremt, Raadgever 
Toerisme 
 

2 

 

mailto:Katrien.vanginderachter@toerismevlaanderen.be
mailto:Katrien.vanginderachter@toerismevlaanderen.be


 

37 

2.3.19 In het studiegebied Voeding 
Reglementering Beroepen, sectoren of subsectoren 

 beroepen huidige omschrijving van de  
studiebewijzen van het 
secundair OSP die nu in 
aanmerking worden genomen 

Te informeren instantie + contactpersoon Code 
actie 

Slager-groothandelaar (code 
010) 

Diploma, brevet of 
eindgetuigschrift van een (…) 
technische of beroepsleergang 
(…) overeenstemmend met het 
beroep van slager-
groothandelaar of beenhouwer-
spekslager 

Restaurateur of traiteur-
banketaannemer (code 040) 

Diploma, brevet of 
eindgetuigschrift van een (…) 
technische of beroepsleergang 
(…) afgeleverd door een 
afdeling met betrekking tot het 
hotelbedrijf of restaurantbedrijf 

De opleidingen die 
toeleiden naar een beroep 
dat is opgenomen in de 
“lijst der gereglementeerde 
beroepen in het kader van 
de vestigingswet voor 
zelfstandigen” (zie ook 
bijlage 1 bij dit advies), 
dienen te beantwoorden 
aan de vereiste 
beroepskennis, zoals 
opgenomen in de 
uitvoeringsbesluiten bij de 
programmawet van 1998 
betreffende deze 
beroepen. 

Brood- en banketbakker 
(code 043) 

Diploma, getuigschrift of 
eindgetuigschrift van een (…) 
technische of beroepsleergang 
(…) afgeleverd door een op 
brood- en banketbakkerij 
afgestemde afdeling 

Vestigingsraad van het Ministerie van Middenstand 
en Landbouw 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 
 
 
Horeca Vorming 
Hans Verlinden, coördinator 
Anspachlaan 111 bus 4 
1000 Brussel 
02/513 64 84 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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 Voor bepaalde taken en 
verantwoordelijkheden in de 
voedingsindustrie zijn 
specifieke certificaten vereist 
(VCA-attest voor 
veiligheidsverantwoordelijke, 
BA4 & BA5, HACCP-
certificering,…) 

Momenteel zijn in de 
opleidingen van het 
volwassenenonderwijs geen 
attesten of 
opleidingsonderdelen voorzien 
die specifiek tot de in de kolom 
hiernaast vermelde certificaten 
aanleiding kunnen geven.  

IPV-IFP 
Krispijn Yperman, opleidingsadviseur 
Birminghamstraat 225 
1070 Anderlecht 
02/528 89 43 
 

- 
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3 Algemene aandachtsgebieden m.b.t. certificering in het O.S.P. 

3.1 Diploma’s Tweedekansonderwijs 

Het voortgezet onderwijs aan hogescholen en universiteiten blijkt nog steeds onvoldoende 
op de hoogte van het feit dat de diploma’s uitgereikt in het OSP in het kader van het 
tweedekansonderwijs volledig gelijkwaardig zijn met die van het secundair onderwijs met 
volledig leerplan. Het gebeurt nog steeds dat hogescholen de afgestudeerde cursisten uit het 
tweedekansonderwijs weigeren of bewijsstukken vragen van het feit dat dit wel een “echt” 
diploma is. 
 
De raad wijst erop dat net als voor de bekendmaking van de certificaten en getuigschriften in 
het ruime beroepenveld, er nood is aan een informatiebeweging over de wegen die in het 
volwassenenonderwijs bestaan tot het behalen van het volwaardig diploma secundair 
onderwijs, via de combinatie van een beroepsopleiding met een opleiding algemene vorming 
(cf. decreet volwassenenonderwijs, art. 41 par. 4).  

3.2 Deelcertificaten 

In een aantal modulaire opleidingen/afdelingen komt het voor dat een deelcertificaat een 
traject bekrachtigt dat op zich reeds beantwoordt aan de bekwaamheidsvereisten van 
bepaalde beroepen of subsectoren. In het studiegebied Voeding is dit o.m. het geval voor het 
deelcertificaat Kok (een traject dat deel uitmaakt van de opleiding Hotelbedrijf BSO3); in het 
studiegebied Bouw is dit o.m. het geval voor het deelcertificaat Stukadoor (onderdeel van de 
opleiding Bouw BSO2); in het studiegebied Lichaamsverzorging voor het deelcertificaat 
Pedicure. Ook voor deze problematiek dient een gepaste regeling te worden gezocht, hetzij 
via een herziening van de opleidingen, zodat de trajecten die leiden tot inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt, ook bekrachtigd worden met een certificaat,  hetzij via een procedure tot 
erkenning van het deelcertificaat van die trajecten die onderdeel vormen van een groter 
geheel. 

3.3 HOKTSP 

Het HOKTSP is niet betrokken bij de invoering van nieuwe studiebewijzen. Toch stelt zich 
ook m.b.t. de diploma’s die hier worden uitgereikt de vraag naar erkenning in bepaalde 
beroepen en stelt men ook hier vast dat bepaalde sectoren bijkomende toelatingsvereisten 
opleggen (bijv het IAB voor de toegang tot de stage en het beroep van accountant). 
 
Naar analogie met de regeling voor de hogescholen (BVR van 10 december 1996 over de 
vorm van de diploma’s uitgereikt door de hogescholen), pleit de Raad Volwassenenonderwijs 
voor de invoering van een diplomasupplement in het HOKTSP. Dit zou o.m. kunnen 
bevatten: de wetten, decreten of Europese richtlijnen waaraan het programma voldoet, de 
beroepen of sectoren, de stages of de examens waartoe het toegang verleent, en in de 
toekomst wellicht de credits die het vertegenwoordigt in het hogeschoolonderwijs en de 
opleiding(en) van het hogeschoolonderwijs waarvoor deze credits in rekening kunnen 
worden gebracht. 
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De raad wenst er terloops ook aan te herinneren dat, daar waar het selectiebureau van de 
Federale Overheid (SELOR, zie ook punt 4.8 hieronder) alle HOKTSP-diploma’s in 
aanmerking neemt van het ogenblik dat de afdeling minimum 750 lestijden omvat, deze 
diploma’s voor een aanstelling in het onderwijs pas in aanmerking worden genomen op 
voorwaarde dat het programma minimum 900 lestijden omvat. 
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4 Belangrijke “afnemers” van informatie m.b.t. certificering in het O.S.P. 

Hieronder volgt een opsomming van een aantal instanties die een belangrijke rol vervullen 
op de arbeids- en tewerkstellingsmarkt. Het verdient aanbeveling ook deze actoren – voor 
zover ze nog niet voorkomen in de inventaris onder punt 2 – te informeren over de (nieuwe) 
studiebewijzen in het OSP en zo nodig met hen te onderzoeken welke initiatieven dienen te 
worden genomen voor de bekendmaking en de erkenning ervan.  
 

4.1 De Post/De Bank van de Post 

De Post 
Dienst Selectie en Oriëntering 
WTC II – lokaal 118 
Antwerpsesteenweg 59 
1000 Brussel 
Contactpersoon: Mevr. Ann Vandevelde 
 
De Bank van de Post 
Dienst Selectie en Recrutering 
Koloniënstraat 56 
1000 Brussel. 
Contactpersoon: Mevr. Veronique Wallon 

4.2 FEDERGON (vroeger UPEDI) – Beroepsvereniging van 
uitzendkantoren 

Als Federatie van partners voor werk groepeert Federgon (= de nieuwe naam voor UPEDI) 
de wervings-, search en selectiebedrijven, de outplacementbedrijven, de uitzendbedrijven, 
de project- en detacheringsbedrijven en de interim managementbedrijven. Eén van de 
opdrachten van Federgon bestaat erin relevante omgevingsfactoren en ontwikkelingen te 
analyseren en te duiden. De nieuwe studiebekrachtiging in het secundair OSP kan hierin 
gekaderd worden. 
Beroepsvereniging van uitzendkantoren (vroegere UPEDI) 
FEDERGON 
Helihavenlaan 21, bus 3 
1000 Brussel 
Tel.: 02/203.38.03 
Fax: 02/203.42.68 
 
Dhr.  Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur –e-mail: hm@federgon.be 
 
Mevr. Ann Cattelain, Directeur Recruitment, Search & Selection – e-mail: ac@federgon.be 

4.3 Jobpunt Vlaanderen 

Jobpunt Vlaanderen is het Vlaams selectiecentrum voor het overheidspersoneel. Ook naar 
deze toe is het aangewezen de informatie over de nieuwe studiebewijzen in het OSP te 
verspreiden.  

mailto:hm@federgon.be
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Jobpunt Vlaanderen 
Interleuvenlaan 62 zone 2 
3001 Heverlee 
www.jobpunt.be 
Mevrouw Mireille Deziron, algemeen directeur. 

4.4 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Onderwijs  

In de wetteksten en omzendbrieven dienen de nieuwe studiebewijzen van het OSP te 
worden opgenomen. De Administratie Permanente Vorming zorgde voor een oplijsting van 
alle regelgeving terzake (zie bijlage 3 bij dit document). 

De raad vraagt bijzondere aandacht voor de erkenning van: 
- de opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg TSO3 voor tewerkstelling in externaten 

en internaten 
- de opleiding Kinderzorg BSO3 voor tewerkstelling in het kleuteronderwijs. 

4.5 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - DIVA 

Dienst Informatie, Vorming en Afstemming 
p/a Departement Onderwijs 
Consciencegebouw 7C  
Koning Albert II- laan 15 
1210 Brussel 
Dhr. I. Cappaert, directeur-generaal Administratie Permanente Vorming 

4.6 Ministerie van Middenstand en Landbouw - Vestigingsraad. 

 
Ministerie van Middenstand en Landbouw 
Vestigingsraad 
WTCIII – 26ste verdieping 
S. Bolivarlaan 30  
1000 Brussel  
Dhr. Wolfs 
edwin.wolfs@mineco.fgov.be 
 
De Vestigingsraad is bevoegd voor de toegang tot de 42 gereglementeerde beroepen in het 
kader van de vestigingswet (zie bijlage 1). De lijst van gereglementeerde beroepen is up-to-
date en telt er in totaal 42 (nrs. 004 en 005 zijn onbestaande). Sedert 1998 werden geen 
nieuwe beroepsbekwaamheden opgelegd. Opmerking: de “praktische leertijd” is voor alle 
deze beroepen opgeheven sedert +/-1995. 
 
Op 1 juli 2003 houden de Kamers van Ambachten en Neringen op te bestaan. Vanaf dan 
nemen de ondernemingsloketten de functie van de Kamers van Ambachten & Neringen over, 
alsook die van de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Voor de beoordeling van 
bekwaamheidsbewijzen die in aanmerking worden genomen voor de toegang tot de 
gereglementeerde beroepen, zal een uniforme werkwijze worden ingevoerd op basis van 
lijsten die door de Vestigingsraad te Brussel worden opgesteld. De nieuwe studiebewijzen 
(certificaten en getuigschriften ter vervanging van de vroegere diploma’s hstl en brevetten) 

http://www.jobpunt.be/
mailto:edwin.wolfs@mineco.fgov.be
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zullen in deze lijst worden opgenomen. De nieuwe modellen van studiebewijzen zullen bij de 
Ondernemingsloketten ook worden bekend gemaakt. 

4.7 NMBS 

De N.M.B.S. aanvaardt momenteel enkel de eindestudiebewijzen uit het lineaire onderwijs 
voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden. De studiebewijzen van de 
modulaire opleidingen in het O.S.P. worden niet aanvaard, wellicht omwille van een 
gebrekkige kennis van deze onderwijsorganisatie. Als motivatie op de website (www.b-
rail.be/jobs) wordt aangegeven dat bij een modulaire opleiding, de leerstof wordt 
onderverdeeld in modules en dat de cursist zelf het studiepakket kan samenstellen en de 
duur van de studies kan bepalen. Hier dient zeker een informatiebeweging te gebeuren! 
 
Contactpersonen: 
NMBS 
Bureau HR 311 5s61) 
G. Deroubaix 
Frankrijkstraat 85 
1060 Brussel 
 
NMBS 
Bureau HR 311 (s61) 
S. Van Craeynest 
Frankrijkstraat 85 
1060 Brussel 
stijn.vancraeynest@b-rail.be 
 
NMBS 
Bureau HR311 (s62) 
Ph. Vermeulen 
Frankrijkstraat 85 
1060 Brussel 

4.8 SELOR 

Het K.B. van 26/09/1994 dat de toelatingsvoorwaarden tot het openbaar ambt regelt, zal heel 
binnenkort worden vervangen door een nieuw K.B. Het nieuwe K.B. zal een verruiming 
inhouden van de toelatingsvoorwaarden, in die zin dat: 

a. voor niveau 2 zowel BSO3 als TSO3 in aanmerking zullen komen, zowel van 
het Secundair onderwijs met voltijds leerplan als van het O.S.P. 

b. voortaan alle richtingen BSO3 en TSO3 (voor niveau 2) én HOKTSP in 
aanmerking zullen komen (voorheen werd de afdeling gespecifieerd) OP 
VOORWAARDE DAT de afdeling minimum 750 lestijden omvat. 

In het K.B. zelf zal nog sprake zijn van “diploma’s”; in de voorwaarden om deel te nemen 
aan de examens van SELOR, zal men echter in het examenreglement de nieuwe 
studiebewijzen (certificaten en getuigschriften) opnemen. SELOR vraagt dat het aantal 
lestijden op het certificaat of getuigschrift duidelijk zou worden aangegeven. Een 
overzicht van de huidige studierichtingen in het OSP werd reeds aan SELOR 
overgemaakt. Wanneer nieuwe opleidingen of afdelingen in het structuurbesluit worden 
opgenomen, verdient het aanbeveling dit ook aan SELOR te communiceren. 
Contactpersonen: De heer Graillet 

http://www.b-rail.be/jobs
http://www.b-rail.be/jobs
mailto:stijn.vancraeynest@b-rail.be
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Selor 
Oratoriënberg 20 bus 4 
1000 Brussel 
 
Mevr. Marie-Louise De Wit 
Selor 
Oratoriënberg 20 bus 4 
1000 Brussel 

   02/214 43 58 

4.9 SERV 

Sociaal-Economische Raad Vlaanderen 
Wetstraat 34-36 
1040 BRUSSEL 
Tel. (00 32) 2 209 01 11 
Fax. (00 32) 2 217 70 08 
Dhr. P. Kerremans, administrateur-generaal 

4.10  SOCIUS 

SoCius 
Gallaitstraat 86 bus 12 
1030 Brussel 
Dhr. Hugo De Blende 
Tel.: 02 247 28 51  
hugo.de.blende@socius.be 
 
Mevr. Charlotte Franckx 
Tel.: 02 215 27 08 
charlotte.franckx@socius.be 

4.11 UNIZO 

UNIZO 
Spastraat 8 – 1000 Brussel 
Tel: 02/238 05 11 
Fax: 02/230 93 54 
E-mail: info@unizo.be 
Dhr. Kris Peeters, Gedelegeerd bestuurder 

4.12 Vakbonden 

ACV  
Haachtsesteenweg 579  
1031 Brussel 
Tel. 02 246 31 11 
 
ABVV 
Hoogstraat 42 
1000 Brussel 
Tel. 02/506 82 11 

mailto:hugo.de.blende@socius.be
mailto:charlotte.franckx@socius.be
mailto:info@unizo.be
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ACLVB 
Poincarélaan 74 
1070 Brussel 
Tel. 02/558 51 50 

4.13 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

De raad acht het wenselijk dat de arbeidsbemiddelaars van de VDAB op de hoogte zouden 
gesteld worden van de wijziging in studiebekrachtiging in het O.S.P., zodanig dat zij zich een 
beeld kunnen vormen van datgene waarvoor de nieuwe studiebewijzen staan en wat de 
waarde ervan is.  
   VDAB 
   Keizerslaan 11 – 1000 Brussel 
   Contactpersoon:  Dhr. A. Van Hauwermeiren, Studiedienst 

Tel. : 02/506 15 75 
   E-mail: avhauwer@vdab.be 

4.14 VEV (Vlaams Economisch Verbond) 

VEV Studiedienst 
Brouwersvliet 5 bus 4 
2000 Antwerpen 
Contactpersoon: Eric Vermeylen, Directeur Studiedienst 
Telefoon: 03 202 44 11 

4.15 VIZO 

Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen 
Kanselarijstraat 19 , 1000 Brussel  
tel. 02 227 63 93 fax 02 217 46 12  mail Info@vizo.be 
Dhr. Johan Artois, waarnemend Administrateur-generaal. 

4.16 VVP (Vereniging van Provincies) 

Voor wat betreft de provinciale administraties is er volgend contactadres: 
VVP 
Albertinaplein 2 
1000 Brussel 
Dhr. Raymond Van Loock, directeur. 

4.17 VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) 

Voor VVSG is de in het onderwijs gehanteerde terminologie (zowel de vroegere, de 
hedendaagse als de overgangen en gelijkschakelingen van één en ander) niet transparant.  
 
De plaatselijke openbare besturen zijn, ondanks een vrij grote mate van autonomie, toch 
gebonden aan het richtkader dat op centraal niveau gehanteerd wordt inzake 
diplomavereisten. VVSG onderscheidt 5 niveaus: 
A: toegankelijk voor mensen die in het bezit zijn van een universitair diploma of een diploma 
van het hoger onderwijs van het lange type 

mailto:Info@vizo.be
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B: toegankelijk voor mensen die in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs 
van het korte type (ook HOKTSP, op voorwaarde dat de kandidaat ook houder is van het 
diploma secundair onderwijs)  
C: toegankelijk voor mensen die in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs –of 
een studiebewijs dat daarmee gelijkgesteld is. 
(D en E: geen diplomavereisten) 
 
Een alignering op de regelgeving die de federale overheid hanteert voor de toelating tot de 
examens van het openbaar ambt (zie rubriek 4.2 SELOR).kan mogelijkheden tot gelijkstelling 
openen. 
 
 Informatie aangaande de studiebekrachtiging in het O.S.P. kan worden overgemaakt aan: 
 

VVSG 
Aarlenstraat 53 bus 4 – Brussel 
Algemene Zaken 
Mw. Nele De Gols – Stafmedewerker OCMW-personeel 
Nele.degols@vvsg.be 
02/235 12 68 

5 Advies 

De Raad Volwassenenonderwijs verzoekt de minister om voor de erkenning van de nieuwe 
studiebewijzen in het O.S.P. alle betrokken instanties op de hoogte te brengen van de 
wijzigingen en aandachtspunten, die hierboven van punt 2 tot en met punt 4 zijn 
omschreven. De raad dringt aan op een rondschrijven terzake, en staat erop dat dit zou 
worden ondersteund door de noodzakelijke persoonlijke contacten (meetings, infosessie,…). 
 
De raad verzoekt de minister om een ambtenaar de permanente opdracht te geven deze 
materie intensief op te volgen en blijvend te actualiseren. 
 

De Raad Volwassenenonderwijs brengt met eenparigheid van stemmen dit advies uit op 23 
september 2003 in aanwezigheid van 19 stemgerechtigde leden. 

 

 

De secretaris,        De Voorzitter, 

 

 

 

M. De Ridder        P. Weyn 

mailto:Nele.degols@vvsg.be
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6 Bijlagen 

Bijlage 1: lijst der gereglementeerde beroepen + codenummers 
De programmawet van 1998 regelt via een uitvoeringsbesluit de verplichte kennis inzake 
bedrijfsbeheer en via aparte uitvoeringsbesluiten per beroep de verplichte beroepskennis. 
Sedert 1998 werden geen nieuwe beroepsbekwaamheden opgelegd. De bepalingen m.b.t. 
de  “praktische leertijd” werden inmiddels opgeheven.  
001 Aannemer schrijnwerker-timmerman 

002 Installateur in centrale verwarming 

003 Aannemer plafonneerder-cementwerker 

006 Kapper 

007 Molenaar 

008 Aannemer van schilderwerken 

009 Handelaar in inlandse granen 

010 Slager-groothandelaar 

011 Opticien 

012 Fietsmechanicien 

013 Bromfietsmechanicien 

014 Motorfietsmechanicien 

015 Aannemer van metsel- en betonwerken 

016 Aannemer-steenhouwer 

017 Fotograaf 

018 Kleinhandelaar in vaste brandstoffen 

019 Aannemer marmerbewerker 

020 Handelaar in fourage en stro 

021 Aannemer tegelzetter 

022 Elektrotechnisch installateur 

023 Behanger-plaatser van wand- en vloerbekledingen 

024 Horlogemaker-hersteller 

025 Technicus in tandprothese 

026 Garagehouder-hersteller 

027 Aannemer van glaswerken 

028 Kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen 

029 Handelaar in tweedehandse autovoertuigen 

030 Sanitair installateur-loodgieter 

031 Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen 

032 Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen 

033 Aannemer van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen 

034 Installateur-frigorist 

035 Droogkuiser-verver 

036 Wasser 

037 Carrossier-hersteller 

038 Begrafenisondernemer 

039 Fabrikant-installateur van lichtreklames 

040 Restaurateur of traiteur-banketaannemer 

041 Aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken 

042 Aannemer van sloopwerken 

043 Brood- en banketbakker 

044 Schoonheidsspecialist(e) 
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Bijlage 2: Omzendbrief WEL/KWAL/02/1 
 
Bijlagen 3 en 4: Regelgeving Onderwijs waarin de bekwaamheidsbewijzen van het O.S.P. 
zijn opgenomen (inclusief omzendbrieven) 
 
ONDERWIJS 
 
09 februari 2001 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen 
en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor 
volwassenenonderwijs. (B.S. 11/04/2001) 
 
13 oktober 2000 – Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de 
bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen van de personeelsleden van de centra voor 
leerlingenbegeleiding. (B.S. 22/12/2000) 
 
14 januari 2000 – Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de 
bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen voor de ambten van opsteller en intercultureel 
medewerker in de psycho-medisch-sociale centra. (B.S. 25/11/2000) 
 
09 juli 1996 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de personeelsleden van de 
vierde graad van het voltijds secundair onderwijs (B.S. 29/08/1996) 
 
21 december 1994 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in 
het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 4. (B.S. 11/03/1995) 
 
26 september 1990 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters 
godsdienst en de godsdienstleraars. (B.S. 15/02/1991) 
 
31 juli 1990 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs (B.S. 27/04/1991) 
 
31 juli 1990 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het 
bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de 
onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen “Muziek”, “Woordkunst” 
en “Dans”. (B.S. 29/03/1991) 
 
31 juli 1990 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het 
bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de 
onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting “Beeldende kunst”. (B.S. 
29/03/1991) 
 
18 juli 1990 – Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet houdende de 
regeling van de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen (B.S. 04-10-1990) 
 
27 juni 1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs 
(B.S. 27/02/1991) 
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14 juni 1989 – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. 
(B.S. 31/08/1989) 
 
22 april 1969 – Koninklijk besluit betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden 
van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoeden hulppersoneel en van het 
paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, 
technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen 
afhangen. (B.S. 01/05/1969 22-04-1977) 
 
19 juni 1967 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de 
kandidaten voor de wervingsambten van het administratief personeel en van het meesters-, 
vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, 
middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs. (B.S. 21/09/1967) 
 
 
ONDERWIJS – Ministeriële omzendbrieven 
 
PERS/2002/18 – Bekwaamheidsbewijzen en de weddeschalen in het gewoon secundair 
onderwijs vanaf 1 september 2002 (12/08/2002) 
 
CLB/2002/07 – De bekwaamheidsbewijzen en de weddeschalen in de centra voor leerlingen-
begeleiding vanaf 1 september 2002 (12/08/2002) 
 
PV/2002/10 – Personeelsaangelegenheden in het onderwijs voor sociale promotie 
(15/06/2002) 
 
OSP/PERS/GR/LG – Bepalingen betreffende het personeel van centra voor 
volwassenenonderwijs (25/06/2001) 
 
OND/II/3.3/94-1 – Ambten, leer- en opvoedende activiteiten, bekwaamheidsbewijzen en 
bezoldigings-regeling in het buitengewoon secundair onderwijs (03/01/1994) 
 
OND/III/3/92/1 – Ambten, vakken, bekwaamheidsbewijzen en bezoldigingsregeling vanaf 1 
september 1989 in het secundair onderwijs (18/06/1992) 
 
GO/70/90/16 BP 13/90 – Bekwaamheidsbewijzen, weddeschalen, bezoldigingsregeling en 
prestatiestelsel van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars (31/07/1990) 
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Bijlage 5: contactpersonen voor het studiegebied Maritieme opleidingen. 
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Bijlage 6: Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot 
aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de 
wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de 
interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten (4 MEI 2001). 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de aanwijzing van de 
ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 
1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne 
bewakingsdiensten en van de besluiten tot uitvoering van die wet; 
Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren 
gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de 
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 
en haar uitvoeringsbesluiten van 10 december 1998, 7 juli 1999 en 27 april 2000, 
Besluit : 
Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de 
ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 
1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne 
bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten, wordt vervangen door de volgende 
bepaling : 
"De hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie 
zijn gemachtigd om toezicht te houden op de wet van 10 april 1990 op de 
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 
en haar uitvoeringsbesluiten : 
- Mej. Delphine Beatse 
- de heer Bjorn Brunfaut 
- de heer Jan Cappelle 
- Mevr. Pascale Cornette 
- Mej. Bénédicte Flamend 
- Mej. Aline Jeandrain 
- de heer Vincent Mairlot 
- de heer Frédéric Micheels 
- Mej. Ilse Parmentier 
- Mevr. Karen Peeters 
- de heer Gian-Franco Raneri 
- Mej. Iris Rubbens 
- Mej. Veerle Van Crombrugge 
- de heer Pascal Van Steenbrugge 
- de heer Steven Supply 
- Mej. Liesbeth Vandenbergen 
- Mej. Lien Van Ginderachter 
- Mej. Béa Vossen."  
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 mei 2001. 

Brussel, 4 mei 2001. 
A. DUQUESNE 
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