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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling Beleid en 

Belangenbehartiging kort toelichting bij ontwerpregelgeving die 

eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of 

door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten). 

 

De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van 

de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 

uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 

gepubliceerd. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Afdeling Beleid en Belangenbehartiging 

Team Beleidsthema’s en Onderhandelingen 

Guido Liessens 

guido.liessens@g-o.be 

 

 

Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 

Laat het weten aan: 

 

Jan Brewee 

jan.brewee@g-o.be 

 

U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 

toelichting. 

 

 

In deze aflevering: 

 Volwassenenonderwijs: nieuwe opleidingsprofielen 

 Gewoon secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs: 

bekwaamheidsbewijzen 

https://pro.g-o.be/personeel-jobs/statutair-personeel-in-scholen%28groepen%29/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving
mailto:jan.brewee@g-o.be
mailto:jan.brewee@g-o.be
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Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de indeling van 
studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, 
de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair 
volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Horeca, Huishoudhulp, 
Koeling en warmte en Logistiek en verkoop 

Met ingang van 1 september 2021 zijn er nieuwe opleidingsprofielen: 

- in het studiegebied Horeca gaat het om: Chef de partie desserten, gebak en brood 
(BK 4), Chef de partie groenten, fruit en kruiden (BK 4), Chef de partie vis, schaal- en 
schelpdieren (BK 4), Chef de partie vlees, wild en gevogelte (BK 4), Grootkeukenkok 
(BK 4), Kok (BK 4), Grootkeukenhulpkok (BK 3), Hulpkok (BK 3) en Keukenmedewerker 
(BK 2). De onderstreepte opleidingen aangevuld met een opleiding Aanvullende 
algemene vorming, leiden tot een diploma secundair onderwijs. 

Er is een verlengd traject (voor traag lerende cursisten) voor de opleidingen Chef de 
partie desserten, gebak en brood (1320 lestijden), Chef de partie groenten, fruit en 
kruiden (1320 lestijden), Chef de partie vis, schaal- en schelpdieren (1320 lestijden), 
Chef de partie vlees, wild en gevogelte (1320 lestijden), Grootkeukenkok (1080 
lestijden), Kok (1200 lestijden), voor de uitbreidingsmodule Eventcatering bij die 
opleidingen (120 lestijden), en voor de opleidingen Hulpkok (840 lestijden), 
Grootkeukenhulpkok (720 lestijden) en Keukenmedewerker (240 lestijden). 

Er is een verkort traject (voor snel lerende cursisten) voor de opleidingen Chef de partie 
desserten, gebak en brood (440 lestijden), Chef de partie groenten, fruit en kruiden (440 
lestijden), Chef de partie vis, schaal- en schelpdieren (440 lestijden), Chef de partie 
vlees, wild en gevogelte (440 lestijden), Grootkeukenkok (360 lestijden), Kok (400 
lestijden), , voor de uitbreidingsmodule Eventcatering bij die opleidingen (40 lestijden), 
en voor de opleidingen Hulpkok (280 lestijden), Grootkeukenhulpkok (240 lestijden) en 
Keukenmedewerker (80 lestijden). 

De oude opleidingsprofielen Grootkeukenhulpkok, Grootkeukenmedewerker, Hulpkok 
en Traiteurkok kunnen nog gebruikt worden tot 31 augustus 2022; de oude 
opleidingsprofielen Grootkeukenkok, Grootkeukenverantwoordelijke, 
Keukenverantwoordelijke, Kok en Traiteur-banketaannnemer tot 31 augustus 2023; 

- in het studiegebied Koeling en warmte om: Brandertechnicus (BK 4), Koeltechnicus 
(BK 4), Vakman installatietechnieken (BK 4), Technicus hernieuwbare energietechnieken 
(BK 4), Technicus Installatietechnieken (BK 4), Koelmonteur (BK 3) en Monteur 
installatietechnieken (BK 3). De onderstreepte opleidingen aangevuld met een opleiding 
Aanvullende algemene vorming, leiden tot een diploma secundair onderwijs. 

Voor de opleiding Industrieel isolatiewerker, die blijft bestaan, zal geen 
beroepskwalificatie worden ontwikkeld. 

Er is een verkort traject voor de opleidingen Brandertechnicus (260 lestijden), 
Koelmonteur (220 lestijden), Koeltechnicus (460 lestijden), Monteur 
installatietechnieken (440 lestijden), Technicus hernieuwbare energietechnieken (340 
lestijden), Technicus installatietechnieken (640 lestijden) en Vakman 
installatietechnieken (760 lestijden). 
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De oude opleidingsprofielen Monteur centrale verwarming, Technieker centrale 
verwarming, Installateur individuele gasverwarming, Installateur warmtepompen, 
Loodgieter, Sanitair installateur, Airco-technieker, Koelmonteur, Koeltechnieker en 
Monteur klimatisatie en voor de zwevende modules Industriële branders en Controle en 
onderhoud stookolietanks kunnen nog gebruikt worden tot 31 augustus 2022; de oude 
opleidingsprofielen Installateur centrale verwarming en Technieker klimatisatie tot 31 
augustus 2023; 

- in het studiegebied Huishoudhulp om: Huishoudhulp zorg (BK 3) en Huishoudhulp 
dienstencheques (BK 3). De opleiding Huishoudhulp zorg aangevuld met een opleiding 
Aanvullende algemene vorming, leidt tot een diploma secundair onderwijs. 

Er is een verlengd traject voor de opleidingen Huishoudhulp dienstencheques (450 
lestijden) en Huishoudhulp zorg (550 lestijden) en een verkort traject voor de opleiding 
Huishoudhulp zorg (478 lestijden). 

Het oude opleidingsprofiel Huishoudhulp kan nog gebruikt worden tot 31 augustus 
2022; 

- in het studiegebied Logistiek en verkoop om: Polyvalent post- en pakketmedewerker 
(BK 3). De opleiding aangevuld met een opleiding Aanvullende algemene vorming, leidt 
tot een diploma secundair onderwijs. Er is een verkort traject voor de 
uitbreidingsmodule Mentor op de werkvloer bij de opleiding (40 lestijden). 

In het studiegebied Mechanica-elektriciteit verdwijnt de opleiding Servicetechnicus 
fotovoltaïsche systemen (ze kan nog worden georganiseerd tot 31 augustus 2022). De inhoud 
van de opleiding zou gedekt zijn door de opleiding Technicus hernieuwbare energietechnieken 
(BK 4) in het studiegebied Koeling en warmte. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp. 

Ontwerp-BVR tot wijziging van bepalingen over de nuttige ervaring, 
de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in 
het volwassenenonderwijs 

Het besluit legt de bekwaamheidsbewijzen voor de nieuwe opleidingen vast en de 
concordanties tussen oude en nieuwe opleidingen (de ambtshalve concordanties en de 
concordanties die ter plekke, op individuele titel, kunnen worden vastgesteld). 

De bekwaamheidsbewijzen per opleiding of module vindt u op 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/. Voor het mogelijke in 
aanmerking nemen van nuttige ervaring en de concordanties tussen oude en nieuwe 
opleidingen verwijzen we naar naar de bijlagen bij respectievelijk het BVR van 7 oktober 1997 
betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het 
onderwijs, het BVR van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie, het BVR 
van 19 maart 2010 betreffende de individuele concordantie in het secundair 
volwassenenonderwijs. Houd er rekening mee dat de diverse bestanden pas worden bijgewerkt 
nadat het wijzigingsbesluit goedgekeurd is. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12550
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12550
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12550
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13839
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14189
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14189
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14189
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Ontwerp-BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 juni 1989 betreffende de bekaamheidsbewijzen, de 
salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het 
secundair onderwijs 

Het gaat om een actualisatie en verfijning, onder meer als gevolg van wijzigingen in het 
opleidingsaanbod in het hoger onderwijs. 

De bekwaamheidsbewijzen per ambt en vak vindt u op 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/. Houd er rekening mee dat 
het bestand pas wordt bijgewerkt nadat het wijzigingsbesluit goedgekeurd is. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp. 

Ontwerp-BVR tot wijziging van de regelgeving over de 
bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden 
van de academies voor deeltijds kunstonderwijs 

Op basis van de bevindingen van een expertengroep werden nogal wát wijzigingen aangebracht 
in de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor het onderwijzend personeel vanaf volgend 
schooljaar. Er is wél voorzien in overgangsmaatregelen voor wie in 2020-21 op basis van een nu 
geschrapt bekwaamheidsbewijs werd aangesteld: het personeelslid wordt geacht ook in de 
toekomst over een vereist bekwaamheidsbewijs te beschikken voor het betrokken vak in de 
betrokken graad. De overgangsmaatregel blijft behouden, ook voor een personeelslid dat, na 
een onderbreking, weer in dienst zou treden. 

De bekwaamheidsbewijzen per ambt en vak vindt u op 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/. Houd er rekening mee dat 
her bestand pas wordt bijgewerkt nadat het wijzigingsbesluit goedgekeurd is. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat akkoord met het ontwerp. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

