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Advies over de modulaire opleidingen voor het studiegebied Koeling en 
warmte van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het 

decreet volwassenenonderwijs 

1 Situering 

Op 24.02.2003 ontving de Vlor een adviesvraag inzake nieuwe modulaire structuurschema’s 
voor het volwassenenonderwijs, in uitvoering van art. 15 van het decreet 
volwassenenonderwijs.  

De voorstellen voor het studiegebied Koeling en warmte vormen de laatste van de toen 
ingediende dossiers waarover de Vlor nog een advies moet uitbrengen. 

De vele knelpunten en tekorten waarop de Vlor attendeerde in zijn allereerste deeladvies 
over die structuurschema’s1. konden nog niet allemaal worden weggewerkt. In afwachting 
van een oplossing ten gronde, maakten de overheid en de Vlor de nodige afspraken om de 
adviesprocedure toch te kunnen verderzetten.  

Voor een aantal studiegebieden van de initiële adviesvraag stelde de overheid een nieuw 
tijdspad op (Bouw, Hout, Huishoudelijk onderwijs en Confectie - beide laatste hangen samen 
met een voorstel voor een nieuw studiegebied Mode in het OSP), en zal hierover een nieuwe 
adviesvraag formuleren.  

De overheid werkte tevens een prioriteitenplan uit voor de ontwikkeling van de nieuwe 
modulaire structuur in een aantal andere studiegebieden van het secundair OSP. 

2 Voorwerp van de adviesvraag 

De overheid vraagt advies over volgende opleidingen in het studiegebied Koeling en warmte: 

Opleiding Niveau 

Airco-technieker 

Buisfitter kunststof 

Buisfitter staal 

Dakdekker leien en pannen 

Dakdekker metalen dak 

Dakdichter 

Industrieel isolatiewerker 

Installateur centrale verwarming 

TSO3 

BSO3 

BSO3 

BSO3 

BSO3 

BSO2 

BSO3 

TSO3 

                                                 
1 Raad Volwassenenonderwijs, Advies over nieuwe structuurschema’s voor het volwassenenonderwijs. 13 mei 2003. Blz. 5 en 

volgende. 
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Installateur individuele gasverwarming 

Koelmonteur 

Koeltechnieker 

Loodgieter 

Monteur centrale verwarming 

Monteur klimatisatie 

Plaatbewerker 

Polyvalent dakdekker 

Sanitair installateur 

Technieker centrale verwarming 

Technieker klimatisatie 

BSO3 

BSO3  

TSO3 

BSO3 

BSO3 

BSO3 

BSO3 

BSO3 

BSO3 

TSO3 

TSO3 

 

Op de voorbereidende vergadering van 21 januari 2005 deelde de vertegenwoordiger van de 
Dienst voor Beroepsopleiding mee, dat, in tegenstelling tot de oorspronkelijke adviesvraag, 
een aantal opleidingen niet meer zouden opgenomen worden binnen het studiegebied 
Koeling en warmte, omdat de overheid van mening is dat eenzelfde opleiding slechts kan 
toegewezen worden aan één studiegebied.  

Concreet gaat het over de volgende opleidingen die enkel zouden opgenomen worden in het 
studiegebied Bouw: 

- polyvalent dakdekker; 
- dakdekker metalen dak;  
- dakdekker leien en pannen; 
- dakdichter. 

Volgende opleidingen zouden niet meer voorkomen in het studiegebied Koeling en warmte 
en verschoven worden naar het studiegebied Mechanica-elektriciteit: 

- buisfitter; 
- plaatbewerker. 

De raad is het met deze nieuwe zienswijze van de overheid niet eens, en dit om de volgende 
redenen: 

- de betrokken opleidingen zijn momenteel in het OSP inhoudelijk ondergebracht in het 
studiegebied Koeling en warmte. Vermits de overheid de voorstellen voor het 
studiegebied Bouw uit de adviesvraag terugtrok, kunnen de betrokken opleidingen 
daarnaar ook niet worden overgeheveld.  

- de raad wees er in een eerder advies2 op dat, wanneer de overheid een deel van het 
bestaande aanbod uit een studiegebied wegneemt om het over te hevelen naar een 
ander studiegebied, de betrokken centra ambtshalve dat andere studiegebied moeten 
verkrijgen zodat zij hun aanbod in stand kunnen houden; 

- de raad is van mening dat het niet meer opnemen van bovenvermelde opleidingen 
m.b.t. “dak” tot gevolg heeft dat de combinatie tussen loodgieter en dakdekker 

                                                 
2 Raad Volwassenenonderwijs, Advies over nieuwe modulaire structuurschema’s voor het OSP – studiegebied Grafische 

technieken. 26 april 2005. RVOL/MDR/ADV/007, blz. 4-5. 
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volledig wegvalt. De raad vindt dat er voldoende inhoudelijke argumenten zijn om de 
4 opleidingen m.b.t. “dak” te behouden binnen het studiegebied Koeling en warmte; 

- om inhoudelijke redenen acht de raad het ook opportuun om de opleidingen Buisfitter 
en Plaatbewerker zowel in het studiegebied Mechanica-elektriciteit als in het 
studiegebied Koeling en warmte onder te brengen. Zo zou bijvoorbeeld, bij het niet 
opnemen van “Plaatbewerker” in het studiegebied Koeling en warmte, een situatie 
ontstaan waarbij een cursist alle modules van de opleiding heeft doorlopen i.f.v. de 
opleiding “Industrieel isolatiewerker”, maar er geen certificaat voor zou ontvangen. 

De raad neemt in de bijlagen bij dit advies over het studiegebied Koeling en warmte, dan ook 
alle bovenstaande opleidingen op. 

Mocht de overheid later van oordeel zijn dat de opleidingen Polyvalent dakdekker; 
Dakdekker metalen dak; Dakdekker leien en pannen en Dakdichter ook in het studiegebied 
Bouw moeten worden ondergebracht, dan adviseert de raad dat de overheid deze 
opleidingen ongewijzigd overneemt, zodat er niet nodeloos nieuwe “varianten” van 
opleidingen ontstaan. 

Conform de bepalingen van art. 15, §1, zal de Vlor, per afdeling, opleiding of optie, advies 
uitbrengen over: 
1 het minimale aantal lestijden dat de afdelingen, opleidingen of opties moeten tellen;  
2 of een module van deze afdeling, opleiding of optie 40 of 60 lestijden, of een 

veelvoud van 40 lestijden en maximaal 240 lestijden omvat;  
3 het minimale aantal lestijden praktische vakken dat een module moet bevatten;  
4 de basiscompetenties van elke module;  
5 het vak of de vakken waarmee elke module gelijkgesteld wordt. 

3 Voorbereiding van het advies 

De sectorcommissie Metaal-elektriciteit-kunststoffen, uitgebreid met deskundigen inzake 
koeling en warmte, vergaderde op volgende data over de voorstellen voor modulaire 
opleidingen in het studiegebied koeling en warmte: 

- 30 april 2003  
- 9 januari 2004  
- 21 januari 2005  
- 17 februari 2005  
- 2 maart 2005  
- 10 maart 2005. 

4 Advies 

De raad bereikte met de overheid tijdens de voorbereidende vergaderingen een consensus 
omtrent een groot aantal inhoudelijke aanpassingen. 

De raad stipt hieronder dan ook enkel nog de punten aan waarover de vertegenwoordiger 
van de overheid geen uitspraak kon doen.  
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4.1 Modules “basis …” 

Conform de reeds eerder uitgebrachte adviezen over modulaire structuurschema’s stelt de 
raad voor om de strikte volgorderelatie tussen de modules “basis …” en de andere modules 
uit het traject te schrappen. 

4.2 Opleiding koelmonteur BSO3 

Module plaatsen koelinstallaties 

De benaming van deze module is niet zo goed gekozen zodat een verkeerde interpretatie bij 
de gebruiker kan ontstaan. De raad stelt voor om de naam van deze module te wijzigen in 
“koelinstallaties in bedrijf stellen”. 

De basiscompetentie 09 van de 3de cluster is voor interpretatie vatbaar: wat wordt immers 
bedoeld met een volledige koelinstallatie? Is dit ook het bedrijfsklaar maken? Omwille van 
deze reden stelt de raad voor deze basiscompetentie te wijzigen in: 
”de cursist kan installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren”. 

De raad merkt ook op dat de basiscompetenties 10 en 11 van de 3de cluster zeer breed en 
omvattend zijn, en dat een zeer grote theoretische achtergrond nodig is, die niet expliciet 
wordt opgesomd. De raad stelt daarom voor volgende basiscompetenties toe te voegen: 

- “de cursist kan vacumeren en druk- en lektesten uitvoeren” 
- “de cursist kan installaties aflaten en vullen” 
- “de cursist kan koelmiddelhandelingen uitvoeren”. 

4.3 Opleiding koeltechnieker TSO3 

Modules koelinstallaties A en koelinstallaties B 

De raad stelt volgende wijzigingen voor in de basiscompetenties: 

- 4de cluster – BC 02 ?  ”de cursist kan een thermometer aflezen elektrische 
temperatuur- en drukmetingen uitvoeren” 

- 4de cluster – BC 03 ?  ”de cursist kan dataloggers uitlezen, controllers instellen, 
parametreren en interpreteren” 

- 5de cluster – nieuwe BC ?  “de cursist kan vacumeren en druk- en lektesten 
uitvoeren” 

- 6de cluster – BC 03 ?  ”de cursist kan sturingen interpreteren en 
voorgeprogrammeerde elektronische sturingen interpreteren, parametreren” 

- 7de cluster – BC 02 ?  “de cursist kan diameters van leidingen en componenten  
dimensioneren bepalen” 

- 7de cluster – BC 03 ?  “de cursist kan een psychrometrisch diagram begrijpen 
diagrammen interpreteren” 

4.4 Opleiding airco-technieker TSO3 

Module airco en warmtepompen 

De raad stelt volgende wijzigingen voor in de basiscompetenties: 
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- 3de cluster – BC 01 ?  “de cursist kan installaties monteren en indienstnemen in 
dienst nemen” 

4.5 Opleiding technieker klimatisatie TSO3 

Module klimatisatie-installaties 

De raad stelt volgende wijzigingen voor: 

- 3de cluster ?  “de cursist kan klimatisatie-installaties en ventilatiesystemen monteren 
in gebruik stellen” 

- 4de cluster – nieuwe BC ?  “de cursist kan een psychrometrisch diagram 
interpreteren” 

4.6 Conclusie 

De raad geeft een gunstig advies aan de voorstellen zoals ze in de bijlagen bij dit advies zijn 
opgenomen. 

5 Volledigheid van het aanbod 

De raad is van oordeel dat, indien alle hierboven vermelde opleidingen (zie bijlagen) kunnen 
worden geïmplementeerd, alle voorlopige modulaire structuurschema’s uit het studiegebied 
Koeling en warmte door de nieuwe voorstellen kunnen worden vervangen. 

6 Overzicht van de bijlagen 

De bijlagen bevatten de aangepaste structuurschema’s, vakkenlijsten en basiscompetenties.  

- structuurschema’s, vakkenlijsten, basiscompetenties: Bijlage1 
- schematisch overzicht van de nieuwe modulaire opleidingen in het studiegebied 

Koeling en warmte en matrix: bijlage 2. 

 

De raad bracht dit advies op 24 mei 2005 uit met éénparigheid van stemmen (bij één 
onthouding) in aanwezigheid van 17 stemgerechtigde leden. 

 

 

 

Monique De Ridder,  Jos Blendeman 
secretaris voorzitter 


