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Situering

De ministeriële omzendbrief WVG/KWAL/07/1 dd. 21 februari 2007 van Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inge Vervotte regelt de vervanging van de omzendbrief
WEL/KWAL/04/1 van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende
personeelsleden in de rusthuizen. Door toevoeging, weglating en actualisering van de
opleidingstitels wordt ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen en opleidingen in onderwijs en
vorming.
Voor wat betreft de houders van het kwalificatiegetuigschrift van het (deeltijds)
beroepssecundair onderwijs van minstens twee studiejaren van de opleidingen
bejaardenhulp, familiale hulp en sanitaire hulp wordt gesteld dat deze nog in aanmerking
komen indien deze getuigschriften zijn afgeleverd vóór 1 juli 2009.
Dit heeft als gevolg dat de opleidingen Bejaardenhelper en Familiale Helper in het DBSO niet
meer zullen leiden tot een kwalificatie die binnen de sector erkend wordt.
In de omzendbrief wordt verder gesteld dat de houders van een studiegetuigschrift of
diploma van het buitengewoon secundair onderwijs afgeleverd tot en met het schooljaar
2008 en uitgereikt in de studierichting personenzorg, eveneens in aanmerking komen. Dit
vormt echter geen probleem omdat in de omzendbrief SO/2002/08/BuSO van 15 juni 2002
over de nieuwe structuur van opleidingsvorm 3 is opgenomen dat de opleiding verzorgende
in het BuSO OV3 verplicht moet afgebouwd worden vanaf 1 september 2005.
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Voorstel tot schrapping van de kwalificatiebenamingen

De Raad Secundair Onderwijs stelt dat het niet opportuun is om jongeren in het DBSO een
opleiding te laten volgen die niet leidt tot een mogelijke tewerkstelling. Bovendien heeft de
huidige opleiding een verplichte duur van twee studiejaren. Dit impliceert dat jongeren die
zouden starten in één van deze opleidingen, uitstromen met een niet erkend
kwalificatiegetuigschrift.
De centra DBSO kunnen echter nog steeds de goedgekeurde kwalificatie Verzorgende
aanbieden. Deze kwalificatie komt volgens de bovenvermelde omzendbrief in aanmerking
voor een tewerkstelling als verzorgend personeelslid in een rusthuis.
Rekening houdend met deze overwegingen en bovenvermelde omzendbrief is het niet
aangewezen dat in het deeltijds beroepssecundair onderwijs de kwalificatiegerichte
opleidingen Bejaardenhelper en Familiale Helper nog opgenomen worden.
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Advies

De Raad Secundair Onderwijs stelt voor om met ingang vanaf 1 september 2008 de
kwalificaties Bejaardenhelper en Familiale Helper te schrappen in de lijst van de
goedgekeurde kwalificatiebenamingen voor het DBSO, zoals opgenomen in bijlage 2 van de
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omzendbrief SO 60 van 30 juni 1999 over de organisatie van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs. Door de schrapping in te laten gaan op 1 september 2008 kunnen jongeren die
momenteel één van deze opleidingen volgen, hun opleiding afwerken gedurende het
schooljaar 2007-2008. Wel dient in regelgeving opgenomen te worden dat er vanaf 1
september 2007 geen nieuwe jongeren meer kunnen starten met een opleiding die leidt tot
de kwalificatie van Bejaardenhelper of Familiale Helper.

Dit advies werd op 24 april 2007 door de Raad Secundair Onderwijs besproken en unaniem
goedgekeurd. Er waren 21 stemgerechtigde leden aanwezig.
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