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Situering

De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 30 juni 2011 van de minister van Onderwijs en Vorming
een adviesvraag over een voorstel van opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
(dbso). Deze adviesvraag handelt over een lijst van opleidingen dbso die voortvloeit uit de
screening van het opleidingsaanbod in de huidige rubriek Transport.
De adviesvraag kadert in de omschakeling van niet-modulaire naar een modulaire structuur in
het dbso, zoals bepaald in het decreet over het stelsel van leren en werken in de Vlaamse
Gemeenschap van 10 juli 2008. Voordat de overheid het opleidingsaanbod in het dbso en de
leertijd vastlegt, worden de bestaande opleidingen aan een screening onderworpen. Het resultaat
van deze screening wordt ter advisering voorgelegd aan de Vlor, voor de opleidingen van het
dbso, en aan Syntra Vlaanderen voor de opleidingen in de leertijd. Na deze adviezen legt de
Vlaamse Regering de definitieve lijst met opleidingen vast.
Dit advies werd voorbereid door de commissie Leren en Werken onder voorzitterschap van Sonja
Buts. De commissie werd uitgebreid met de sectorcommissie Mechanica – Elektriciteit Kunststoffen. De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op 6 oktober 2011.
Er waren 17 stemgerechtigde leden aanwezig.
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Bespreking van de lijst met opleidingen

De Vlor gaat akkoord met volgende opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs die
werden voorgesteld met het oog op vervanging van de opleidingen uit de rubriek Transport:
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Bandenmonteur
Bestuurder mobiele kraan
Bromfietsmecanicien
Carrosseriehersteller
Demonteur/monteur carrosserie
Fietsmecanicien
Matroos binnenvaart
Matroos-motordrijver binnenvaart
Motorfietsmecanicien
Onderhouds- en diagnosetechnicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen
Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen
Plaatwerker carrosserie
Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen
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Rigger-monteerder
Spuiter carrosserie
Verhuizer-drager
Verhuizer-inpakker
Voorbewerker carrosserie

Naast het akkoord met voorgaande lijst, stelt de Vlor voor om de voorgestelde opleiding
mecanicien voor scheepsdieselmotoren te vervangen door drie opleidingen die ervoor zorgen dat
het aanbod in het dbso het brede spectrum van scheepsonderhoud omvat. De Vlor stelt daarom
voor om de voorgestelde opleiding te vervangen door de:
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Mecanicien voor de zeevaart
Mecanicien voor de Rijn- en binnenscheepvaart
Mecanicien voor de pleziervaart
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