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Advies over het voorstel van de lijst opleidingen
en opleidingenstructuren voor het deeltijds
beroepssecundair onderwijs
1 Situering
De Vlaamse Onderwijsraad ontving op 17 april 2012 een adviesvraag van minister Pascal Smet
over een voorstel van de lijst opleidingen en opleidingenstructuren voor het dbso.
De procedure voor de erkenning van nieuwe opleidingen is vastgelegd in artikel 24 van het
decreet over het stelsel van leren en werken en verder uitgewerkt in omzendbrief SO 2008/08.
De omzendbrief stelt dat een overheidscommissie, die ook belast is met de screening van het
huidige, niet-modulaire aanbod ook de aanvragen voor nieuwe opleidingen behandelt. De
oorspronkelijke voorstellen en de conclusies van de overheidscommissie worden ter advisering
aan de Vlor voorgelegd.
De procedure voor de ontwikkeling van de modulaire opleidingenstructuren is bepaald in artikel
28§1 van het decreet over het stelsel van leren en werken in de Vlaamse gemeenschap (2008).
Dit artikel bepaalt dat de Vlaamse Regering, GO! en de onderwijskoepels de modulaire
opleidingenstructuur in het dbso ontwikkelen. De Vlaamse Regering neemt een beslissing na het
advies van de Vlor.
Dit advies werd voorbereid door de commissie Leren en Werken onder voorzitterschap van
Sonja Buts. De sectorcommissies handel-administratie, voeding-hotel, toerisme en metaalelektriciteit-kunststoffen werden schriftelijk geconsulteerd. De Raad Secundair Onderwijs keurde
dit advies unaniem goed op 19 april 2012. Er waren 19 stemgerechtigde leden aanwezig.
De Vlor vraagt een snel en duidelijk antwoord op dit advies zodat de betrokken centra het
schooljaar 2012-2013 kunnen voorbereiden.

2 Advies over de voorstellen voor nieuwe opleidingen
Volgende voorstellen tot nieuwe opleidingen werden ingediend:

¬
¬
¬
¬
¬

Composietverwerker
Medewerker infobalie
Onderhoudsmecanicien grote havenvoertuigen
Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen
Verantwoordelijke receptie

2.1 Geen nieuwe opleidingen tot er beroepskwalificaties zijn
De Vlor kan zich vinden in de motieven om deze nieuwe opleidingen op te richten en ziet ook de
meerwaarde van de voorgestelde opleidingen in de systemen van leren en werken. De Vlor heeft
echter beslist om alle aanvragen voor nieuwe opleidingen in de systemen van leren en werken
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negatief te adviseren in afwachting van beroepskwalificaties die als basis kunnen dienen.
Volgens de Raad heeft het geen zin om de oprichting van nieuwe opleidingen parallel te laten
verlopen met de opmaak van beroepskwalificatiedossiers. Hiermee volgt de Vlor de lijn van de
overheid. De Vlor neemt dit standpunt in om te voorkomen dat opleidingen die worden opgericht
op basis van voorlopige referentiekaders op korte termijn moeten herzien worden. Dit brengt een
enorme onduidelijkheid en overbodig werk met zich mee voor leerlingen, leraren en centra.
Het standpunt van zowel de overheid als de Vlor betekent dat voor de rubrieken die vanaf
1/9/2012 nog niet gemodulariseerd zijn, pas een screening van het aanbod en een ontwikkeling
van de modulaire opleidingenstructuren mogelijk is zodra er beroepskwalificaties beschikbaar
zijn. Concreet betekent dit dat de omvormingskalender die werd vastgelegd in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 dient verlaten te worden.
Syntra Vlaanderen heeft aangegeven wel inhoudelijk te zullen reageren op de adviesvraag over
de nieuwe opleiding Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen en volgt dus de lijn van de Vlor
voor dit dossier niet.

2.2 Onderhoudsmecanicien grote havenvoertuigen
Voor de aangevraagde opleiding Onderhoudsmecanicien grote havenvoertuigen stelt de Vlor vast
dat de competenties vervat zitten in de nieuwe gemodulariseerde opleiding Onderhouds- en
diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen die ingaat vanaf 1 september 2012. De Vlor vindt de
aangevraagde opleidingen dan ook overbodig en adviseert ze negatief.

3 Negatief advies over de herziening van de modulaire
opleidingenstructuren
In de eerste plaats wil de Vlor er op wijzen dat de overheid de decretaal bepaalde procedure voor
de ontwikkeling van de modulaire opleidingenstructuren niet gevolgd heeft. Ondanks het feit dat
het decreet betreffende het stelsel van leren en werken in Art.28§1 voorziet dat de modulaire
opleidingenstructuren ontwikkeld worden samen met de onderwijsverstrekkers, werd dit niet
gedaan. De Vlor heeft deze vraag al gesteld in het advies van 28 februari 2012 over de
voorstellen van modulaire opleidingenstructuren dbso voor lasopleidingen en opleidingen gericht
op transport en wordt nu gedwongen dit opnieuw te doen. Het is ongehoord dat een overheid zijn
eigen regelgeving niet volgt en de onderwijsinhouden niet ontwikkelt in samenspraak met de
onderwijsverstrekkers.
De Vlor erkent het belang van een betere afstemming van de bestaande opleidingenstructuren
op de realiteit van de horecasector zoals die wordt uitgedrukt in de functieclassificatie, maar
trekt het principe dat werd gevolgd bij de advisering van de nieuwe opleidingen door. Voorstellen
tot wijziging van bestaande opleidingenstructuren in het dbso worden negatief geadviseerd in
afwachting van beroepskwalificaties. De Vlor vindt het geen goed idee om de
opleidingenstructuren voorlopig te wijzigen tot er beroepskwalificaties zijn.
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4 Programmatiestop in dbso opheffen
De aanvragen voor de nieuwe opleidingen fietsmecanicien, verhuizer-drager en verhuizerinpakker lijken zonder voorwerp omdat de modulaire opleidingenstructuren vanaf 1/9/2012
automatisch van kracht gaan door de omvorming van de rubriek transport. Achter deze
aanvragen zit echter een belangrijke problematiek verscholen.
Alle drie de aanvragen werden ingediend door een centrum dat deze opleidingen niet mag
programmeren vanaf 1/09/2012 omdat het totnogtoe geen opleidingen uit de rubriek transport
aanbood. Door de invoering van een programmatiestop voor het dbso vanaf het schooljaar 20102011 is het immers niet langer mogelijk om flexibel in te spelen op de lokale behoeften.
Nochtans werd dit belangrijk principe in Art.20 van het decreet betreffende het stelsel van leren
en werken ingeschreven. In de huidige situatie wordt een pro-actief beleid van de centra
onmogelijk gemaakt. Daarenboven werd de programmatiestop ingevoerd als een
besparingsmaatregel, maar omdat de middelen die een CDO ontvangt onafhankelijk van het
opleidingsaanbod worden bepaald, gaat die logica niet op. Daarom vraagt de Vlor om de
programmatiestop voor de systemen van leren en werken met onmiddellijke ingang op te heffen
en de centra terug in staat te stellen hun aanbod flexibel af te stemmen op de lokale noden van
de arbeidsmarkt.
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