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Samenvatting

De Raad Secundair Onderwijs adviseert gunstig over de volgende voorstellen van nieuwe
kwalificatiebenamingen DBSO vanaf het schooljaar 2006-2007:
-

“productieoperator hout” in de rubriek “hout”;
“activiteitenbegeleider in de toeristische sector” in de rubriek “sport en vrije tijd”;
“entertainer” in de rubriek “sport en vrije tijd”.

Het volgende voorstel worden gunstig geadviseerd mits men rekening houdt met de
hieronder vermelde naamswijziging:
-

“onderhoudswerker sportinfrastructuur en –materiaal” in de rubriek “sport en vrije tijd”
in plaats van de gevraagde benaming “onderhoudstechnieker sportmateriaal”;

Het volgende voorstel wordt ongunstig geadviseerd:
-

“assistent-grimeur” in de rubriek “schoonheidszorg”.

De Raad Secundair Onderwijs adviseert verder ongunstig over de voorstellen tot schrapping
van de bestaande kwalificatiebenamingen “buurtsportwerker” en “initiator-sportbegeleider” in
de rubriek “sport en vrije tijd”.
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Situering

Sinds het schooljaar 1995-1996 kunnen de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs
nieuwe benamingen, die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het
deeltijds beroepssecundair onderwijs, voorstellen aan de administratie van het departement
Onderwijs. Dit kan op basis van:
-

-

artikel 10ter §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990, zoals
gewijzigd, houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs;
artikel 3 van het ministerieel besluit van 5 juli 1999, zoals gewijzigd, tot vastlegging
van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het
deeltijds beroepssecundair onderwijs;
rubriek 4.4.3.7 van de ministeriële omzendbrief SO 66 van 30 juni 1999, zoals
gewijzigd, betreffende de organisatie van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Volgens deze regelgeving dient een gemotiveerd voorstel - op basis van een
voorgeschreven standaardformulier - vóór 30 november van het voorafgaande schooljaar, te
worden gericht aan de bevoegde administratie van het departement Onderwijs van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vraagt advies aan de Vlaamse
Onderwijsraad over de voorgestelde 'nieuwe benaming'. De onderwijsminister beslist, na
kennisname van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, over het voorstel.
Op 12 december 2005 ontving de Vlaamse Onderwijsraad de adviesvraag over de
voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
vanaf het schooljaar 2006-2007.
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Tijdens haar vergadering van 25 januari 2006 behandelde de Commissie DBSO - na
consultatie van de betrokken sectorcommissies - de ingediende voorstellen voor nieuwe
benamingen. Zij formuleerde hierover een voorstel van advies, rekening houdend met de
criteria die de Raad Secundair Onderwijs heeft goedgekeurd.
Dat zijn:
-

de specificiteit van het DBSO;
de arbeidsmarktgerichtheid;
de motivatie bij het voorstel;
de inhoud;
de benaming.

De Raad Secundair Onderwijs maakt van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan zijn
advies van 23 november 2004 over de procedure bij voorstellen van nieuwe
kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. In dit advies stelt hij
voor dat een centrum DBSO bij zijn aanvraag van een nieuwe benaming die vermeld kan
worden op het kwalificatiegetuigschrift van het DBSO, eveneens een voorstel van
opleidingskaart toevoegt aangezien er een duidelijk inhoudelijk verband bestaat tussen
enerzijds het voorstel van een nieuwe kwalificatiebenaming en anderzijds een
opleidingskaart. Tot op heden werd met dit advies nog geen rekening gehouden. De raad
wenst te herhalen dat zo een bijgestuurde procedure het nochtans mogelijk maakt om een
voorstel van nieuwe benaming gefundeerder te beoordelen.
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Voorstellen voor nieuwe benamingen

De administratie heeft de volgende voorstellen voor nieuwe benamingen ter advies aan de
Vlor overgemaakt:
Voorstel benaming

Aanvrager

rubriek HOUT
-

“productieoperator hout”

CDBSO Kortrijk

rubriek SCHOONHEIDSZORG
-

“assitent-grimeur”

CDO Sport en Showbizzschool Oostende

rubriek SPORT EN VRIJE TIJD
-

“activiteitenbegeleider in de
toeristische sector”

CDO Sport en Showbizzschool Oostende

-

“entertainer”

CDO Sport en Showbizzschool Oostende

-

“onderhoudstechnieker
sportmateriaal”

CDBSO KTA I Aalst en
CDBSO KTA De Panne

-

schrapping van “buurtsportwerker”

CDBSO KTA De Panne

-

schrapping van “initiatorsportbegeleider”

CDBSO KTA De Panne
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4

Advies

4.1

Voorstel van nieuwe benaming "productieoperator hout” – rubriek HOUT

Advies:

gunstig

Motivatie:
Uit het voorstel van nieuwe kwalificatiebenaming blijkt dat er een duidelijk engagement is van
bedrijven die in het project willen instappen door het afsluiten van een ILW-overeenkomst.
De raad stelt vast dat de verantwoordelijkheden en functies vervat in het voorliggend
takenpakket een zekere maturiteit van de jongeren vereisen.
De raad geeft een gunstig advies voor de nieuwe kwalificatiebenaming “productieoperator
hout” mits men zorgt voor een duidelijke aanpassing van de opleidingskaart ten opzichte van
de bestaande opleidingskaart “machinale houtbewerker”. In de opleidingskaart van
“productieoperator hout” moet daarom zeker de volgende uitbreiding van doelstellingen en
competenties opgenomen worden:
-

-

4.2

onder begeleiding en in teamverband kunnen werken in machinale
productieprocessen van de houtverwerkende nijverheid die gebruikmaken van
volautomatische machines of machinestraten;
volautomatische machines instellen en bedienen;
massief hout, plaatmateriaal en aanverwante materialen bewerken en verwerken met
volautomatische machines of machinestraten
Voorstel van nieuwe benaming "assistent-grimeur" – rubriek
SCHOONHEIDSZORG

Advies:

ongunstig

Motivatie:
De voorgestelde benaming is door de toevoeging “assistent-“ niet conform met de
beoordelingscriteria die de Raad Secundair Onderwijs heeft opgesteld. Bovendien erkent de
sector geen enkele benaming met als toevoeging “asssistent-“.
Verder stelt de sectorcommissie dat het voorgestelde takenpakket in grote mate
overeenstemt met het 3de leerjaar van de 3de graad TSO Grime. Het is echter quasi
onmogelijk dit takenpakket te realiseren rekening houdend met het gegeven dat vermeld
specialisatiejaar inhoudelijk verder bouwt op een 3de graad TSO Schoonheidsverzorging
(grime is hierbij een zuivere specialiteit die niet kan bereikt worden zonder een stevige
basis). Verder wordt opgemerkt dat in het takenpakket aspecten voorkomen die zeker niet
thuishoren op een ondersteunend niveau, zoals inschatten tijdsgebruik,
organisatievermogen, creativiteit, zelfstandig werken, …
Op het vlak van tewerkstelling zijn geen mogelijkheden buiten kindergrime op feestjes en het
creëren van slachtoffers bij EHBO-, politie- of brandweeroefeningen (deze laatste
mogelijkheid bestaat bovendien enkel uit vrijwilligerswerk). Voor het verzorgen van
theaterproducties, het begeleiden van fotosessies, het geven van cursussen in kindergrime,
enz. – zoals het aanvragende centrum aanhaalt – wordt binnen de sector enkel een beroep
gedaan op ervaren professionals, waarbij afgestudeerden uit het 7de jaar TSO Grime zelf
bijna niet aan bod komen.
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Een ander obstakel op het vlak van tewerkstelling is het gegeven dat binnen de sector enkel
gewerkt wordt met een bediende- of zelfstandig statuut (het arbeidersstatuut komt niet voor)
en dat de werkzaamheden hoofdzakelijk buiten de normale arbeidstijden plaatsvinden
(weekend- en avondwerk).
Stemming:
-

22 stemgerechtigde leden
4 leden stemmen gunstig over de voorgestelde nieuwe benaming
11 leden stemmen ongunstig over de voorgestelde nieuwe benaming
7 onthoudingen

4.3

Voorstel van nieuwe benaming "activiteitenbegeleider in de toeristische sector"
– rubriek SPORT EN VRIJE TIJD

Commissie DBSO dd. 25/1/2006
Advies:

gunstig

Motivatie:
De nieuwe kwalificatie “activiteitenbegeleider in de toeristische sector” biedt zeker voldoende
mogelijkheden op tewerkstelling binnen een sector in volle expansie.
Wel moet men er bij de uitwerking van de opleidingskaart over waken dat er geen
vermenging kan ontstaan met de taken van een reisbureauhouder.
Stemming:
-

22 stemgerechtigde leden
14 leden stemmen gunstig over de voorgestelde nieuwe benaming
0 leden stemmen ongunstig over de voorgestelde nieuwe benaming
8 onthoudingen

4.4

Voorstel van nieuwe benaming "entertainer"– rubriek SPORT EN VRIJE TIJD

Commissie DBSO dd. 25/1/2006
Advies:

gunstig

Motivatie:
De nieuwe kwalificatie “entertainer” biedt zeker voldoende mogelijkheden op tewerkstelling.
Het voorgestelde takenpakket omschrijft duidelijk wat men kan verwachten van deze
kwalificatie.
4.5

Voorstel van nieuwe benaming "onderhoudstechnieker sportmateriaal" –
rubriek SPORT EN VRIJE TIJD

Advies:

gunstig mits wijziging van de benaming in “onderhoudswerker
sportinfrastructuur en –materiaal”

Motivatie:
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Uit de aanvraag blijkt dat er zeker voldoende tewerkstellingsmogelijkheden zijn binnen de
sportsector om verschillende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Deze
werkzaamheden zullen echter steeds op een lager beheersingsniveau uitgevoerd worden
dan wat men van een “echte” technieker verwacht. De toevoeging “technieker” in de
voorgestelde benaming verwijst dus naar een te hoog beheersingsniveau, dat binnen
onderwijs meestal gekoppeld wordt aan het technisch secundair onderwijs.
Het takenpakket vindt de sectorcommissie te summier en te algemeen uitgeschreven. Enkel
uit de motivatie voor de aangevraagde benaming kan men afleiden dat het onder meer ook
kan gaan over mogelijkheden om praktijktrajecten uit te bouwen voor hout, sanitair, bouw,
verven/decoratie, elektriciteit, enz. Dat is ook nodig voor deze kwalificatie. Concreet zullen
deze activiteiten waarschijnlijk vallen onder de noemer “onderhouden van de
sportinfrastructuur” waarbij gewerkt kan worden onder begeleiding en men een
signaalfunctie heeft bij de vaststelling van fouten, tekortkomingen, enz.
Omwille van bovenvermelde redenen wordt voorgesteld om de benaming te wijzigen in
“onderhoudswerker sportinfrastructuur en –materiaal”. Bovendien moet het voorgestelde
takenpakket meer geconcretiseerd worden naar zowel infrastructuur als materiaal.
4.6

Voorstel van schrapping van de benamingen "buurtsportwerker” en “initiatorsportbegeleider” in de rubriek SPORT EN VRIJE TIJD

Advies:

ongunstig

Motivatie:
De Raad Secundair Onderwijs gaat niet in op deze voorstellen van schrapping omdat in de
beoordelingscriteria die de raad goedkeurde, vermeld staat dat niet wordt ingegaan op
voorstellen om een bepaalde benaming uit de lijst te schrappen of te vervangen op vraag
van één centrum.
Wel neemt de raad zich voor om binnen afzienbare tijd over te gaan tot een reductie van het
totaal aantal kwalificatiebenamingen in het DBSO.
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Stemming over het advies

Wanneer er bij de individuele voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen geen stemming
vermeld wordt, is de raad het unaniem eens met het geformuleerde advies.
Het globale advies werd op de vergadering van de Raad Secundair Onderwijs van
21 februari 2006 unaniem goedgekeurd. Er waren 22 stemgerechtigde leden aanwezig.
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