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Situering

Vanaf 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 voorafgaand 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 7 januari 2004 ontving de Vlaamse Onderwijsraad de adviesvraag over voorstellen van
nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het
schooljaar 2004-2005.
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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 GRAFISCHE NIJVERHEID
“multimedia technicus”

CDBSO Don Bosco Hoboken

rubriek TEXTIEL
“co-operator textielmachines”
“operator textielmachines”

CDBSO KTA II Oostakker
CDBSO KTA II Oostakker

rubriek TRANSPORT
“vrachtwagenchauffeur”

CDBSO KTA 2 Hasselt
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Beoordeling

De Commissie TSO-BSO heeft in haar advies de voorstellen voor nieuwe benamingen
"gunstig" of "ongunstig" beoordeeld. Hierbij heeft ze zich uitgesproken over de zinvolheid van
de benamingen in relatie tot de inhoud van de opleidingen. Daarenboven werden ze in hun
geheel t.o.v. de bestaande benamingen en opleidingen gescreend.
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Criteria

De beoordeling van de voorstellen voor nieuwe benamingen, die kunnen worden vermeld op
de DBSO-kwalificatiegetuigschriften, gebeurde aan de hand van de criteria zoals de
commissie TSO-BSO in de vergadering van de van 24 januari 1997 heeft goedgekeurd.
Deze zijn:

4.1

-

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

De specificiteit van het DBSO
De specificiteit van het DBSO moet blijken uit de functiegerichtheid van de
opleiding. De benaming moet zo worden gekozen dat er geen verwarring mogelijk is
met de bestaande benamingen in het ASO, TSO, BSO en KSO.

4.2

De arbeidsmarktgerichtheid
De opleiding, waarvoor een kwalificatiebenaming wordt aangevraagd, moet arbeidsmarktgericht zijn.

4.3

De motivatie bij het voorstel
De motivatie moet getuigen van weldoordachtheid. Dit moet onder andere blijken
uit:
de niet-graadgebondenheid van de opleiding;
de onvoorwaardelijke instap in de opleiding;
de mogelijkheid tot arbeidservaring tijdens de opleiding;
de mogelijke band met aanverwante opleidingen.

4.4

De inhoud
De benaming moet de inhoud van de opleiding dekken. Hierbij wordt er momenteel
geen oordeel uitgesproken over:
de inhoud van de opleiding;
de economische wenselijkheid van de opleiding.
Indien het een gereglementeerd beroep betreft, dient de inhoud van de opleiding te
voldoen aan de terzake gestelde voorwaarden.
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4.5

De benaming
De benaming moet onder andere aan volgende voorwaarden voldoen:
-

ondubbelzinnig zijn;
taalkundig correct zijn;
geen synoniem zijn van een bestaande kwalificatiebenaming;
het is een benaming van de beoefenaar van een (deel)beroep of functie;
sekseneutraal zijn.

De benaming mag niet in strijd zijn met vroegere adviezen van de Hoge Raad voor
het TSO/BSO en de Vlaamse Onderwijsraad.
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Advies

Tijdens haar vergaderingen van 21 januari en 18 februari 2004 behandelde de Commissie
DBSO - na consultatie van de betrokken sectorcommissies - de ingediende voorstellen voor
nieuwe benamingen en formuleerde hierover een voorstel van advies. Dit ontwerpadvies
werd verder besproken in de Commissie TSO-BSO van 10 maart 2004.
De Raad Secundair Onderwijs keurde op 23 maart 2004 het advies unaniem goed in
aanwezigheid van 15 stemgerechtigde leden; 1 lid onthield zich.

5.1

Voorstel van benaming: "multimedia technicus"
Rubriek:
Advies:

GRAFISCHE NIJVERHEID
Ongunstig

Motivatie: In de voorgestelde benaming komt het woord “technicus” voor wat tot
op heden niet werd weerhouden voor wat betreft DBSO-opleidingen
(zo werd bijv. de vroegere benaming lifttechnicus gewijzigd in
onderhoudsmonteur liften). Bovendien stemt het opgesomde
takenpakket in het voorstel niet overeen met de taken van een
technicus. De benaming “multimedia technicus” heeft daarenboven te
veel verwantschap met de bestaande S-studierichting
multimediatechnieken 3de graad TSO.
Het begrip “multimedia” is in de voorgestelde benaming te omvattend.
Omwille van de specificiteit van het DBSO dient een meer concrete
benaming gezocht te worden.
De aanvraag maakt melding van de leeftijd van 18 jaar als
instapvoorwaarde. Dit kan niet weerhouden worden omdat een
opleiding in DBSO voor alle leeftijdsgroepen toegankelijk moet zijn,
uitgezonderd wanneer de uitoefening van het beroep qua leeftijd
wettelijk bepaald is
Uit de aanvraag kan echter afgeleid worden dat de voorgestelde
benaming voorkomt als naam van een ILW-opleidingsprogramma in
PLC 218 (bediendensector). Deze kwalificatie bevat voornamelijk
praktisch werk dat zelfstandig kan worden uitgevoerd maar dan wel op
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aanwijzing en binnen de grenzen van de aangeleerde technieken. De
verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het eigen
takenpakket dat bestaat uit eerder routinematige opdrachten en
standaardprocedures (SEDOC-niveau 2). Uit de inhoud kan verder
afgeleid worden dat deze opleiding thuishoort in DBSO en specifiek
arbeidsmarktgericht is.
Omwille van bovenstaande bemerkingen stelt de Raad Secundair
Onderwijs voor dat meer overleg noodzakelijk is met CEVORA en de
grafische sector, meer specifiek over de benaming in relatie tot de
inhoud.

5.2

Voorstel van benaming: "co-operator textielmachines" en "operator
textielmachines"
Rubriek:
Advies:

TEXTIEL
Gunstig

Motivatie: Dit voorstel is ontstaan vanuit de DBSO-werkgroep Textiel en wordt
unaniem gedragen door zowel de onderwijsverstrekkers als de sociale
partners. De Raad Secundair Onderwijs geeft gunstig advies met
ingang vanaf 1 september 2004 omdat het voorstel beantwoordt aan
alle gestelde criteria.
Bovendien houdt dit voorstel in dat het aantal benamingen van DBSOkwalificatiegetuigschriften in de rubriek textiel gereduceerd kunnen
worden tot twee benamingen.
De Raad Secundair Onderwijs adviseert daarom vanaf 1 september
2005 de huidige benamingen “aandraaier-aanknoper”, “hulpwever”,
“operator kaarden”, “spinner-aftrekker”, “textielverver”, “tufter”,
“vlakbreier” en “wever” te schrappen uit de rubriek Textiel. Vanaf deze
datum kunnen enkel nog de benamingen “co-operator
textielmachines” en “operator textielmachines” voorkomen. Jongeren
die gedurende dit schooljaar ingestapten in één van deze opleidingen
kunnen deze opleiding nog afwerken gedurende het schooljaar 20042005.
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5.3

Voorstel van benaming: "vrachtwagenchauffeur"
Rubriek:

Advies:

TRANSPORT

Gunstig

Motivatie: Dit voorstel is gebaseerd op een duidelijke vraag vanuit de
bedrijfswereld.
Hoewel deze benaming ook voorkomt in het gewoon voltijds secundair
onderwijs vindt de Raad Secundair Onderwijs het aangewezen deze
benaming goed te keuren omdat dezelfde einddoelen vooropgesteld
worden. Hierdoor heeft men een duidelijke garantie op de kwaliteit van
deze opleiding in het DBSO.
Hierbij kan aangestipt worden dat er een specifiek recruteringsbeleid
zal gevoerd worden inzake instroom van jongeren in deze opleiding.
DBSO kan bovendien via het systeem van alternerend leren een
goede opleiding realiseren.

Véronique De Craecker
secretaris

Pierre Vermaelen
voorzitter
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