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De grensoverschrijdende uitwisselbaarheid van diploma's is in zowel de Nederlandse als 
de Vlaamse wetgeving vastgelegd. In de praktijk leiden de vaak minimale verschillen in 
opleiding echter nog altijd tot een stroef en weinig overzichtelijk systeem van vergelijken. 
De verschillen in eindtermen overstemmen daarbij de overeenkomsten. Het is voor zowel 
werkgevers als werkzoekenden nog altijd moeilijk om de verschillen tussen de door de 
werkgever gevraagde en door de (uit het buurland afkomstige) werkzoekende aangebo-
den competenties inzichtelijk te krijgen, en te duiden welk maatwerk (bijvoorbeeld cur-
sussen) nodig is om deze te overbruggen. 
Door gezamenlijk Vlaamse en Nederlandse opleidingen te vergelijken op het vlak van 
verworven competenties, inzichtelijk te maken hoe een aanvullende opleiding eventuele 
verschillen kan helpen overbruggen, en deze informatie te dissemineren, kan de ar-
beidsmobiliteit in de grensregio worden bevorderd, en daardoor de grensoverschrijden-
de economische groei.  

In opdracht van Euregio Scheldemond, een grensoverschrijdend samenwerkingsverband 
tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, werden in voorlig-
gend onderzoek twee knelpuntberoepen, namelijk verzorgende en lasser, geselecteerd 
waarvan we de competenties binnen de opleidingen in Zeeland, enerzijds, en in Oost- 
en West-Vlaanderen, anderzijds, vergeleken.  

Hoofdstuk 1 beschrijft de methodologie van het onderzoek. In hoofdstuk 2 geven we 
aan hoe we gekomen zijn tot de selectie van de twee knelpuntberoepen. In hoofdstuk 3 
beschrijven we kort de onderwijsstructuren in Vlaanderen en in Nederland. Hoofdstuk 4 
geeft de analyse van de overeenkomsten en verschillen in competenties voor de oplei-
ding verzorgende in Vlaanderen en verzorgende-IG in Zeeland. Hoofdstuk 5 doet het-
zelfde voor de opleiding lassen-constructie in Vlaanderen en basislasser in Zeeland.    
Tijdens dit onderzoek werkten we nauw samen met een aantal scholen voor het vergelij-
ken van de competenties binnen de opleidingen. Veel dank gaat uit naar: 
 de heer Leonard Debbaut, Scalda, Zeeland; 
 mevrouw Veronique De Waele, Koninklijk Atheneum Zelzate; 
 mevrouw Els Gevaert, OLV Ter Duinen, campus Heist; 
 de heer Johan Lannoo, VTI Brugge;  
 de heer Karer Muhammed, Lyceum aan de Stroom, Temse;  
 de heer Nout Nagtegaal Scalda, Zeeland;  
 mevrouw Maria van der Vliet, Scalda, Zeeland; 
 de heer Gerry Verbeeck, Lyceum aan de Stroom, Temse. 

Tot slot maken we nog deze bedenking: het inzicht verschaffen in de gelijkenissen en 
verschillen in competenties tussen opleidingen en de koppeling aan bijkomende oplei-
ding is slechts één middel om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen. Erva-
ringen van arbeidsmarktspecialisten met  knelpuntberoepen in de grensstreek leren dat 
er, naast redenen te wijten aan verschillen in verworven kennis en vaardigheden opge-
daan tijdens de opleiding, nog een breder scala aan redenen bestaat waardoor werk-
zoekenden niet instromen in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Deze andere rede-
nen maken geen voorwerp uit van dit onderzoek.  
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1. METHODOLOGIE 

In de eerste stap van het onderzoek was het de bedoeling om twee knelpuntberoepen te 
selecteren. Dit gebeurde via een korte bevraging van diverse werkgeversorganisaties en 
arbeidsmarktbemiddelaars in Oost- en West-Vlaanderen en in Zeeland. Op basis van de 
informatie uit deze bevraging werd vervolgens met de stuurgroep van het onderzoek  
een definitieve selectie van twee knelpuntberoepen gemaakt en van de opleidingen die 
het best toeleiden tot deze knelpuntberoepen.  

In een volgende fase werd gezocht naar de overeenkomsten in competenties in de op-
leidingen die binnen Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland toeleiden tot de twee knel-
puntberoepen.  

De nadruk ligt op de competenties. Onder een competentie verstaan we de reële en 
individuele capaciteit om kennis (theoretische en praktische), vaardigheden en attitudes 
in het handelen aan te wenden, in functie van de concrete, dagelijkse en veranderende 
(werk)situatie én in functie van persoonlijke en maatschappelijke activiteiten. 

Hierbij bekeken we in eerste instantie binnen de leerplannen en kwalificatiedossiers van 
de opleidingen welke algemene en specifieke kennis en competenties de scholen nastre-
ven met de opleiding. Deze competenties zorgen ervoor dat diegenen die de opleiding 
succesvol beëindigen in staat zijn om het knelpuntberoep en eventueel daaraan gerela-
teerde beroepen zelfstandig uit te oefenen. In een individueel gesprek met enkele scho-
len werden de competenties verder besproken. 

Daarnaast werd voor de twee beroepen telkens een gezamenlijk gesprek met de verant-
woordelijken voor de opleiding binnen de geselecteerde scholen in de drie provincies 
georganiseerd. Doel was om gezamenlijk de opleidingen te bespreken en de overeen-
komsten en verschillen te overlopen en te duiden. Op die manier konden ogenschijnlijke 
(bijvoorbeeld op basis van terminologie) overeenkomsten en/of verschillen in competen-
ties genuanceerd worden door de verschillende onderwijsinstellingen.  

Op basis van de analyse en de gesprekken kregen we een duidelijk zicht op de overeen-
komsten en de verschillen in de competenties van de opleidingen aan beide zijden van 
de grens. Samen met de scholen bekeken we ook welke competenties er eventueel ont-
breken in een bepaald land en welke bijkomende opleidingen er nodig zijn om deze 
tekorten weg te werken. 

Er wordt in het onderzoek expliciet de nadruk gelegd op competenties, en niet op diplo-
ma’s. De uitwisselbaarheid van diploma’s is wettelijk vastgelegd, maar verloopt nog 
altijd stroef. Wanneer gekeken wordt naar competenties, leggen we meer de nadruk op 
de overeenkomsten en niet op de verschillen. 
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2. SELECTIE KNELPUNTBEROEPEN 

Om tot een selectie te komen van twee knelpuntberoepen waarvan we de opleidingen in 
de Euregio Scheldemond kunnen vergelijken, deden we een korte onlinebevraging bij 
een 20-tal werkgeversorganisaties, arbeidsmarktbemiddelaars en andere arbeidsmarkt-
experten in de drie provincies van de Euregio Scheldemond.  

Aan deze organisaties werd de bedoeling van het onderzoek duidelijk gemaakt en wer-
den vervolgens de volgende vragen gesteld: 
 welke knelpuntberoepen in uw provincie zou u voor het onderzoek selecteren? 
 welke opleiding binnen het secundair/middelbaar en/of hoger onderwijs leidt het best 

tot de door u gekozen knelpuntberoepen? Wordt deze opleiding aangeboden in uw 
provincie? 

 denkt u dat er over de grens (Zeeland/Oost- en West-Vlaanderen) nog een potentieel 
aan werkzoekenden beschikbaar is voor het invullen van de vacatures voor deze knel-
puntberoepen? Onder welke randvoorwaarden (bv. opleiding, …) zouden deze men-
sen eventueel in uw provincie kunnen ingeschakeld worden? 

In totaal kregen we antwoord van 11 personen: 2 uit Oost-Vlaanderen, 2 uit West-
Vlaanderen en 7 uit Zeeland.  

Globaal stelden we vast dat er vooral technische beroepen, enerzijds, en zorgbe-
roepen, anderzijds, werden voorgesteld.   

Aan Vlaamse kant is er onder meer sprake van volgende beroepen: 
 verpleegkundige, zorgkundige, verzorgende; 
 lasser, onderhoudsmechanicien, elektricien, ingenieur, technicus, pijpfitter. 

In Zeeland komen vooral volgende beroepen naar voren: 
 elektromonteur, technisch monteur, … 
 verpleegkundige, verzorgende IG. 

Voor al deze beroepen zijn volgens de experten ook steeds opleidingen aan beide zijden 
van de grens aanwezig.  

Op de vraag 'Denkt u dat er over de grens (Zeeland/Oost- en West-Vlaanderen) nog 
een potentieel aan werkzoekenden beschikbaar is voor het invullen van de vacatures 
voor deze knelpuntberoepen?' antwoorden de Vlaamse respondenten negatief. De res-
pondenten uit Zeeland zijn verdeeld. Voor sommige beroepen zien zij wel nog mogelijk-
heden. Als we bijkomend polsen naar de randvoorwaarden waaronder werkzoekenden 
uit Vlaanderen in Zeeland zouden kunnen ingeschakeld worden, heeft men het vooral 
over de grensoverschrijdende erkenning van diploma’s en over bijscholing en omscho-
ling, zonder op dit laatste dieper in te gaan.  

De voorstellen en adviezen van alle bevraagde partijen werden in een overlegmoment 
met de stuurgroep besproken. Hierin werd gesteld dat we vooral willen kiezen voor be-
roepen op lagere niveaus, dus niet voor hogeschoolopleidingen. Daarnaast wilden we 
zowel een technisch beroep als een zorgberoep bespreken, aangezien in beide aanzien-
lijke knelpunten voorkomen.  
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Het was oorspronkelijk de bedoeling om te kiezen voor beroepen waaraan er een tekort 
is aan de ene kant van de grens en waar er een aanbod is aan de andere kant van de 
grens. Dit blijkt niet eenvoudig aangezien heel wat knelpuntberoepen een ‘Europees’ 
karakter hebben. Ze vormen niet enkel een probleem in Vlaanderen en Zeeland maar in 
gans Europa. Zo stellen we voor technische beroepen vast dat de instroom in STEM-
richtingen de voorbije jaren overal afnam en zo leidt tot een tekort aan geschoolde 
technici. Evenwel, ook in de situatie dat de knelpuntberoepen aan beide zijden van de 
grens gelijkaardig zijn, zal de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit verbeteren bij een 
betere vergelijkbaarheid van competenties aan beide zijden van de grens. Daarom is het 
wenselijk om beroepen te selecteren waarvoor het, ter bevordering van de grensover-
schrijdende mobiliteit, belangrijk is dat een werkgever aan beide kanten van de grens 
weet wat de waarde is en waar de verschillen in het curriculum middels gerichte scholing 
kunnen worden opgelost. 

Uiteindelijk werd voor wat de zorgberoepen betreft, het beroep verzorgende geselec-
teerd. De opleidingen die naar dit beroep toeleiden zijn ‘Verzorgende IG’1, een mbo-
opleiding niveau 3, in Zeeland en ‘Verzorging’ op niveau van de derde graad bso in 
Vlaanderen. 

Wat betreft de technische beroepen wordt lasser voorgesteld: in Zeeland ‘basislasser’ 
(mbo-opleiding niveau 2) en in Vlaanderen ‘lassen-constructie’ op niveau van de derde 
graad bso.  

                                                 
1 IG staat voor ‘individuele gezondheidszorg’. 
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3. DE ONDERWIJSSYSTEMEN IN VLAANDEREN 
EN NEDERLAND VERGELIJKEN 

Alvorens de competenties binnen de opleidingen verzorging en lassen te bekijken, be-
spreken we eerst kort het Vlaamse en Nederlandse opleidingssysteem en trachten we de 
twee te vergelijken. We beperken ons hier tot het secundair/middelbaar onderwijs.  

 

3.1. Het Vlaams secundair onderwijs 

De structuur van het Vlaams secundair onderwijs wordt weergegeven in figuur 1. Het 
secundair onderwijs telt zes leerjaren, ingedeeld in drie graden. Na de lagere school 
komen de meeste leerlingen terecht in het eerste leerjaar A. Voor leerlingen met leerpro-
blemen is er het eerste leerjaar B. De eerste graad bevat een groot gemeenschappelijk 
deel voor alle leerlingen. Daarnaast is er een keuzegedeelte van vijf uur. Vanaf de twee-
de graad zijn er vier onderwijsvormen: het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), het 
Technisch Secundair Onderwijs (TSO), het Kunstsecundair Onderwijs (KSO) en het Be-
roepssecundair Onderwijs (BSO). Binnen die onderwijsvormen kan gekozen worden voor 
een studierichting.  

Figuur 1 
Structuur van het secundair onderwijs in Vlaanderen 
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De verschillen binnen de vier onderwijsvormen zijn de volgende1: 
 Algemeen Secundair Onderwijs (ASO): 

 nadruk ligt op een brede, theoretische vorming, 
 voorbereiding op hoger onderwijs, 
 elke opleiding is opgebouwd rond twee hoofdvakken, 
 voorbeelden: Grieks-Latijn, Economie-Moderne Talen. 

 Technisch Secundair Onderwijs (TSO): 
 aandacht voor algemene en technisch-theoretische vakken, aangevuld met praktijk-

lessen, 
 voorbereiding op beroepsleven of hoger onderwijs, 
 voorbeelden; Mechanica, Sociale en Technische Wetenschappen. 

 KunstSecundair Onderwijs (KSO): 
 aandacht voor algemene vorming, naast actieve kunstbeoefening, 
 voorbereiding op beroepsleven of hoger onderwijs, 
 voorbeelden: Ballet, Muziek. 

 BeroepsSecundair Onderwijs (BSO): 
 praktisch gericht onderwijs, waar jongeren een specifiek beroep leren, 
 doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk als jongeren via een zevende leer-

jaar een diploma van secundair onderwijs behalen, 
 voorbeelden: Lassen-constructie, Verzorging. 

 

                                                 

1 Bron: ‘Het Vlaamse en het Nederlandse onderwijssysteem’, pdf te vinden via volgende link: 
http://uahost.uantwerpen.be/apil/apil104/2_Vergelijking.pdf 

http://uahost.uantwerpen.be/apil/apil104/2_Vergelijking.pdf
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3.2. Het voortgezet onderwijs in Nederland 

De structuur van het Nederlands voortgezet onderwijs wordt weergegeven in figuur 2.  

Figuur 2 
Structuur van het voortgezet onderwijs in Nederland 

 

BRON: www.onderwijskiezer.be 

We onderscheiden volgende schooltypes1: 
 het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo): 

 bereidt leerlingen voor op de universiteit, maar ook heel wat leerlingen met een 
vwo-diploma komen terecht in het hoger beroepsonderwijs aan de hogescholen 
(hbo), 

 duurt 6 jaar, 
 het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo): 

 bereidt voor op het hbo, 
 duurt 5 jaar, 
 leerlingen kunnen na 5 havo ook doorstromen naar 5 vwo of naar mbo (middel-

baar beroepsonderwijs), 

                                                 
1 Bronnen: www.onderwijskiezer.be; 

‘Het Vlaamse en het Nederlandse onderwijssysteem, pdf te vinden via volgende link: 
http://uahost.uantwerpen.be/apil/apil104/2_Vergelijking.pdf 

http://www.onderwijskiezer.be/
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 het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo): dit bestaat uit ‘leerwegen’. 
De vier leerwegen, die allen leiden naar het mbo zijn: 
 de basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BL): bereidt voor op de basisberoepsop-

leidingen (niveau 2) van het mbo, 
 de kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KL): richt zich op de praktijk en bereidt 

de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 2 of 3) van het 
mbo, 

 de gemengde leerweg (VMBO-GL): ligt qua niveau dicht bij de theoretische leer-
weg en bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 
3 of 4) van het mbo. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kan een 
leerling naar het havo, 

 de theoretische leerweg (VMBO-TL): is voor wie wil doorstuderen zonder al een 
specifiek beroep voor ogen te hebben. Er worden algemeen vormende vakken ge-
geven, geen beroepsgerichte vakken. Een diploma van de theoretische leerweg 
geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) 
van het mbo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan je ook naar het 
havo. 

Binnen elk van de 4 leerwegen bestaan 5 sectoren met samenhangende vakkenpak-
ketten. De sectoren zijn: economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn, intersecto-
raal (= combinatie van verschillende sectoren). 

 het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): 
 behoort tot de tweede fase van het voortgezet onderwijs,  
 duurt vier jaar, 
 voor leerlingen van zestien tot twintig jaar,  
 zowel algemene als beroepsgerichte vakken,  
 doorstroom naar een baan of naar het hoger beroepsonderwijs (hbo), 
 opgedeeld in 4 opleidingsniveaus en 2 leerwegen. 

De opleidingsniveaus zijn: 
1. assistentenkwalificatie: voor uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden, die be-

trekking hebben op het toepassen van geautomatiseerde routines en standaard-
procedures. Duur: een half of 1 jaar;  

2. basisberoepskwalificatie: opleidingen gericht op meer gecompliceerde routines 
en standaardprocedures. Duur: 2 of 3 jaar;  

3. vakkwalificatie: een vakfunctionaris voert de werkzaamheden volledig zelfstandig 
uit. Duur: 2-4 jaar; 

4. middenkaderkwalificatie: omvat de opleidingen tot (midden)kaderfunctionaris 
(duur: 3 of 4 jaar) en specialist (duur: 1 of 2 jaar). Dit vierde niveau sluit veelal 
aan op het Hoger Onderwijs. 

Binnen elk niveau zijn er twee leerwegen: 
1. de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL): dagopleiding; 
2. de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL): deeltijdopleiding. 

 Praktijkonderwijs:  
 voor leerlingen voor wie de leerwegen, zelfs met leerwegondersteuning, te moeilijk 

zijn, 
 via praktische training worden leerlingen rechtstreeks voorbereid op een functie op 

de arbeidsmarkt, 
 leidt niet tot een diploma. 
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3.3. Het Europees Kwalificatieraamwerk 

Het Europees Kwalificatieraamwerk (of kwalificatiekader) is een voorstel tot harmonisatie 
van de verschillende opleidingsniveaus in de landen van de Europese Unie. 

Op voorstel van de Europese Commissie werd het European Qualifications Framework 
(EQF) op 23 april 2008 goedgekeurd door het Europees parlement. In navolging van 
het bachelor-masterstelsel dat het hoger onderwijs reeds harmoniseert, wil men ook 
vergelijkbare kwalificatienormen voor de andere opleidingsniveaus. Het Europees Kwali-
ficatieraamwerk stelt acht niveaus voor: 

1. basisonderwijs; 
2. eerste graad secundair onderwijs; 
3. (gedeeltelijk) voortgezet of secundair onderwijs; 
4. afgeronde studie op secundair niveau; 
5. beroepsgerichte post-secundaire opleiding; 
6. bachelor; 
7. master; 
8. doctor. 

De verschillende kwalificaties komen in Nederland en Vlaanderen overeen met de on-
derstaande opleidingsniveaus (zie tabel 1). In deze tabel wordt bedoeld dat men de 
genoemde opleiding volledig moet voltooien voor deze kwalificatie. 

Tabel 1 
het European Qualifications Framework en de vertaling naar Vlaamse en Nederlandse op-
leidingsniveaus 

Kwalificatie- 
niveau 

Onderwijskwalificatie Nederland Onderwijskwalificatie Vlaanderen 

1 VMBO-BL & MBO-1 Lager onderwijs 

2 VMBO-KL & VMBO-GL & VMBO-TL & 
MBO-2 

Tweede graad bso 

3 MBO-3 Tweede leerjaar derde graad bso 

4 MBO-4 & HAVO & VWO Derde graad aso, tso, kso; zevende 
jaar bso 

5 Associate degree Graduaat (HBO5) 

6 Bachelor, Universiteit (WO) & Hogeschool 
(HBO) 

Bachelor, Universiteit & Hogeschool 

7 Master, Universiteit (WO) Master, Universiteit 

8 Doctor & Medisch specialist Doctor 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Master_(graad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doctor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Medisch_specialist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doctor
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4. DE COMPETENTIES BINNEN DE OPLEIDING 
VERZORGING (VLAANDEREN)/VERZORGENDE-
IG (ZEELAND) 

In dit hoofdstuk maken we een vergelijking van de opleiding verzorging in Vlaanderen 
met de opleiding verzorgende-IG1 in Zeeland/Nederland.  

De opleiding in Vlaanderen situeert zich op niveau van de derde graad in het bso, de 
opleiding in Zeeland op niveau 3 van het mbo. Volgens het Europees Kwalificatieraam-
werk zijn beide opleidingen te situeren op hetzelfde niveau, namelijk niveau 3. 

Om de opleidingen te vergelijken werd als volgt tewerk gegaan: 
 desk research op basis van bestaande documenten en bronnen: leerplannen verzor-

ging derde graad secundair onderwijs VVKSO en GO!, competentfiche SERV, kwalifi-
catiedossier verzorgende-IG; 

 individuele gesprekken met verantwoordelijken voor de opleiding binnen drie geselec-
teerde scholen; 

 gezamenlijk overleg met drie scholen in de Euregio Scheldemond, met name: 
 Koninklijk Atheneum Zelzate, Gemeenschapsonderwijs, Oost-Vlaanderen, mevrouw 

Veronique De Waele, 
 OLV Ter Duinen, campus Heist, gesubsidieerd vrij onderwijs (Katholiek onderwijs), 

West-Vlaanderen, mevrouw Els Gevaert,  
 Scalda, Zeeland, de heer Leonard Debbaut. 

Hieronder maken we een vergelijking van verschillende aspecten van de opleiding, meer 
bepaald: 
 algemene omschrijving/situering van de studierichting en het beroep; 
 doelgroepen; 
 instapvereisten; 
 duur opleiding; 
 kerntaken, competenties en attitudes; 
 verantwoordelijkheden en complexiteit taken; 
 lessentabel; 
 stage; 
 diploma/getuigschrift; 
 waar kan men terecht op de arbeidsmarkt?; 
 verdere studiemogelijkheden; 
 vergelijking vacatures Vlaanderen-Nederland. 

In de tabellen die worden opgenomen wordt de informatie uit de leerplannen en kwalifi-
catiedossiers steeds letterlijk weergegeven. 

                                                 
1 IG staat voor Individuele Gezondheidszorg. 
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4.1. Algemene omschrijving/situering van de studierichting 
en het beroep 

In tabel 2 wordt een algemene omschrijving van het beroep gegeven volgens de leer-
plannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO), het 
Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) en het kwalificatiedos-
sier Verzorgende IG in Nederland.  

De algemene omschrijving vertoont veel gelijkenissen. Toch valt al één verschil op: in 
Vlaanderen richt de opleiding verzorging zich ook op kinderen (kinderop-
vang) terwijl dit niet het geval is in Nederland.  
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Tabel 2 

Algemene omschrijving/situering van de studierichting of het beroep 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) - mbo-opleiding 
niveau 3 VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek 

Secundair Onderwijs) 
GO! (Gemeenschapsonderwijs van de Vlaam-

se Gemeenschap) 
In de studierichting Verzorging leert de jongere 
zorg en begeleiding bieden aan kinderen en 
volwassenen. De jongere leert daarbij functio-
neren als lid van een team binnen een organi-
satie. 
De zorg en begeleiding vindt plaats in diverse 
eenvoudige zorg- en opvangsituaties (onder 
verwijderd toezicht) en in complexe zorg- en 
opvangsituaties (onder directe begeleiding). De 
nadruk ligt op het functioneren in eenvoudige 
situaties. 
Er is veel praktijk op school en stage (minimum 
10 uur per week) zowel in de woonzorg, als in 
de kinderopvang. 

De derde graad bso verzorging bereidt voor op 
het werken met zorgvragers (zowel kinderen als 
volwassenen) in de welzijnssector. Een verzor-
gende voert eenvoudige zorghandelingen uit. 
Het is een polyvalente basismedewerker die als 
lid van een gestructureerd team werkt en vanuit 
zijn deskundigheid hulp en dienstverlening 
verstrekt aan zorgvragers. De zorgvraag heeft 
betrekking op de persoonsverzorging, de huis-
houdelijke dienstverlening, de psychologische 
ondersteuning en de algemene pedagogische 
ondersteuning van de zorgvrager. De verzor-
gende zorgt voor mensen die tijdelijk of per-
manent hulp nodig hebben met betrekking tot 
alle activiteiten van het dagelijks leven. Hij/zij 
vangt hiermee tijdelijke en permanente tekorten 
in de zelfzorg op. 

Als verzorgende Individuele Gezondheidszorg 
(IG) is men actief op het gebied van zorg, wo-
nen, huishouden en welzijn. Men kan aan de 
slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsitua-
ties: een verzorgingshuis, een instelling voor 
psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen 
voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) 
thuis. Men werkt voor heel verschillende men-
sen die zorg nodig hebben, zoals ouderen, 
chronisch zieken, revaliderende mensen, vrou-
wen die op het punt staan te bevallen, kraam-
vrouwen, pasgeborenen, mensen met een 
handicap en mensen met psychiatrische pro-
blemen. Men werkt vaak samen met mantel-
zorgers. Men werkt vooral met individuele 
zorgvragers in hun eigen, directe omgeving. 
Men richt zich soms ook op groepen mensen, 
bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomge-
ving. 
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4.2. Doelgroepen 

Zoals reeds duidelijk is in de algemene omschrijving van het beroep, richt de opleiding 
verzorging zich in Vlaanderen zowel tot kinderen als tot volwassenen (tabel 3). De op-
leiding verzorgende IG in Nederland richt zich tot ouderen, chronisch zieken, reva-
liderende personen, mensen die gaan bevallen of die net bevallen zijn, pasgeborenen, 
mensen met een handicap en mensen met psychiatrische problemen. Ze richt zich niet 
tot kinderen. In Nederland worden zorg en welzijn strikt gescheiden. Kinderopvang zit 
niet ingedeeld onder zorg maar onder welzijn. Wie kinderzorg wil gaan studeren, moet 
zich inschrijven voor een opleiding ‘pedagogisch medewerker’. 

Tabel 3 

Doelgroepen waarop het beroep zich richt 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) - 
mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

Gezonde kinderen van 0 tot 
12 jaar en volwassenen die 
ondersteuning en/of verzor-
ging nodig hebben bij het 
uitvoeren van activiteiten van 
het dagelijks leven (totaal-
zorg) 

Kinderen en volwassenen  Mensen die zorg nodig heb-
ben, zoals ouderen, chronisch 
zieken, revaliderende mensen, 
vrouwen die op het punt staan 
te bevallen, kraamvrouwen, 
pasgeborenen, mensen met 
een handicap en mensen met 
psychiatrische problemen 

 

 

4.3. Instapvereisten 

Zoals reeds eerder aangegeven verschillen de onderwijssystemen in de twee landen 
aanzienlijk. Toch kunnen we stellen dat de instapvereisten min of meer op hetzelf-
de niveau te situeren zijn aangezien de leerlingen die de opleiding starten een oplei-
ding op niveau 2 van het Europees Kwalificatieraamwerk moeten voltooid hebben. De 
instapvereisten zijn terug te vinden in tabel 4. 

Tabel 4 

Instapvereisten  

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) 
- mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

Tweede graad bso verzor-
ging-voeding vormt meest 
logische onderbouw 

Tweede graad bso perso-
nenzorg of tweede graad 
tso sociale en technische 
wetenschappen is de 
normale onderbouw 

Vmbo-diploma of over-
gangsbewijs naar havo-4 
of vwo-4 of mbo-diploma 
niveau 2 

 

4.4. Duur opleiding 

De opleiding verzorgende IG duurt 3 jaar. De opleiding verzorging in de derde graad 
van het bso duurt 2 jaar. Echter, in Vlaanderen eist men steeds vaker een specialisatie-
jaar van de afgestudeerden. De meeste leerlingen starten na hun opleiding verzorging 
dan ook vaak een zevende jaar. 
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4.5. Kerntaken, competenties en attitudes 

Tabel 5 geeft een overzicht van de kerntaken die een persoon met een getuigschrift ver-
zorging of diploma verzorgende IG moet kunnen uitvoeren. In Vlaanderen worden deze 
kerntaken ook gespecificeerd in de competentfiche ‘verzorgende’ van de SERV1.  

Om de kerntaken en basisactiviteiten te kunnen uitvoeren, zijn er heel wat competenties 
(kunnen/kennen/attitudes) vereist. Binnen de leerplannen en het kwalificatiedossier wor-
den deze competenties heel gedetailleerd omschreven2.  

Tabel 6 geeft een overzicht van de attitudes waarover de verzorgenden moeten beschik-
ken om het beroep goed te kunnen uitoefenen. 

Tabel 5 

Kerntaken 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) - 
mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

Binnen een welomschreven op-
dracht kwaliteitsbewust handelen 

De kerntaken van de verzorgende 
moeten altijd worden gezien van-
uit het perspectief van de verzor-
gende die de zorgvrager onder-
steunt bij activiteiten van het da-
gelijkse leven in een welzijnssitua-
tie: 

Het bieden van zorg en onder-
steuning op basis van het zorg-
dossier: 

Binnen een welomschreven op-
dracht communiceren 

 persoonsgerichte zorg  stelt (mede) het zorgplan op 

Binnen een welomschreven op-
dracht, in een organisatie, in 
team werken 

 zorg voor het algemeen func-
tioneren op lichamelijk vlak 

 biedt persoonlijke verzorging 
en observeert gezondheid en 
welbevinden 

Binnen een welomschreven op-
dracht zorg dragen voor gezond-
heid en welzijn 

 zorg voor het algemeen functi-
oneren op sociaal en psychisch 
vlak 

 voert verpleegtechnische 
handelingen uit (is niet zelf-
standig bevoegd, en kan al-
leen in opdracht van een zelf-
standig bevoegd beroepsbe-
oefenaar (arts of verloskundi-
ge) en onder voorwaarden 
een voorbehouden handeling 
uitvoeren) 

Binnen een welomschreven op-
dracht (ped)agogisch handelen 

 zorg voor woon- en leefklimaat  voert partusassistentie uit 

Binnen een welomschreven op-
dracht indirecte zorg verlenen 

 functioneren binnen de organi-
satie 

 begeleidt de zorgvrager 

                                                 
1 Deze competentfiche is terug te vinden via volgende link: http://production.competent.be/competent-

nl/fiche/K130201.html 
2 We verwijzen naar: 

- het leerplan voor de studierichting verzorging voor de derde graad BSO binnen het VVKSO: http://ond.vvkso-
ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2014/033 
- het leerplan voor de studierichting verzorging voor de derde graad BSO binnen het GO!: http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/leerplannen/Leerplannen/0809/2008-025.pdf 

- Het landelijk kwalificatiedossier verzorgende IG: 
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.calibris.nl%2FCMSTemplates%2FCalibris%2FUserControls%2FDownloadLink.ashx%3FID%
3D1976&ei=oPR2VOOWC8vLygPYuIKoDQ&usg=AFQjCNEXQ8o3kh90u5RDhNfsge3qsAEwBA&bvm=
bv.80642063,d.ZWU 

 

http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2014/033
http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2014/033
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/leerplannen/Leerplannen/0809/2008-025.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/leerplannen/Leerplannen/0809/2008-025.pdf
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Tabel 5 

Kerntaken (vervolg) 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen) Verzorging IG (Nederland) - 
mbo-opleiding niveau 3 

VVKSO GO!   
De leerplandoelstellingen zijn in overeenstemming met het beroeps-
profiel van de verzorgende opgesteld door de SERV (zie com-
petentfiche). De definitie van verzorgende in dit beroepsprofiel is: de 
verzorgende helpt zorgvragers uit diverse doelgroepen en hun omge-
ving bij de zorg, de activiteiten van het dagelijks leven (opstaan, was-
sen, ...) en het huishoudelijke werk (koken, huishouden, boodschap-
pen, ...). De verzorgende biedt hen psychosociale ondersteuning.  
De basisactiviteiten zijn: 

 begeleidt een groep zorgvra-
gers 

 de persoon met een zorgbehoefte adviseren over de activiteiten 
van het dagelijks leven (maaltijden, huishoudelijk werk, hygiëne, 
veiligheid, …) 

 ondersteunt bij wonen en 
huishouden 

 helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven  geeft voorlichting, advies en 
instructies 

 boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, administratieve for-
maliteiten verrichten, … voor de persoon met een zorgbehoefte 

 hanteert crisis- en onvoorzie-
ne situaties 

 helpen bij de lichaamsverzorging en de comfortvraag van de zorg-
vrager (handen en gezicht wassen, haarverzorging, …) 

 stemt de zorgverlening af 

 hulpmiddelen aan de persoon met een zorgbehoefte verschaffen 
(verhogen of regelen van de zetel, het bed, …). De persoon met 
een zorgbehoefte steun verlenen. De veiligheidsvoorzieningen, ver-
zorging, … controleren 

 evalueert de zorgverlening 

 de gezondheidstoestand van de zorgvrager observeren. Gedrags-
wijzigingen, stemmingswisselingen, … vaststellen. De betrokkenen 
informeren (familie, arts, …) 

 

Het uitvoeren van organisatie- 
en professiegebonden taken: 
 werkt aan deskundigheidsbe-

vordering en professionalise-
ring van het beroep 

 werkt aan het bevorderen en 
bewaken van kwaliteitszorg 

 geeft werkbegeleiding 
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Tabel 6 

Attitudes 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

Respectvol Relatiegerichte vaardigheden:  Kan zich in zorgvragers inleven en 
behandelt iedereen met respect 

Methodisch handelen  vooroordelen bij zichzelf herkennen 
en zich kunnen bijsturen;  

Kan goed met mensen omgaan 
en communiceert duidelijk en 
helder 

Milieubewust handelen  kunnen omgaan met moeilijke situa-
ties;  

Kan kennis en vaardigheden in 
praktijk toepassen 

Veilig handelen  een professionele houding hebben, 
dit wil zeggen een functionele sa-
menwerkingsrelatie met de zorgvra-
ger en zijn omgeving kunnen op-
bouwen;  

Werkt systematisch en resultaatge-
richt 

 Ergonomisch handelen   discreet kunnen zijn;   Kan goed samenwerken met 
collega's en de naasten van de 
zorgvrager 

Hygiënisch handelen  assertief zijn;  Kan eigen grenzen en die van 
anderen prima bewaken 

Economisch handelen  kunnen omgaan met nabijheid en 
met afstand;  

Heeft interesse in mensen met 
bestaans-, gezondheids- en ge-
dragsproblemen en in medische 
kwesties 

Observeren, interprete-
ren, rapporteren 

 respect tonen voor de zorgvrager, 
zijn wensen en gewoonten, zijn 
waarden en normen, zijn levensbe-
schouwelijke achtergronden, zijn 
emoties en gevoelens, m.a.w. klant-
gericht zijn;  

Vindt het leuk om mensen te ver-
zorgen en te ondersteunen bij het 
wonen en huishouden 

Reflecteren  sturend kunnen optreden zonder 
directief te zijn;  

Is verantwoordelijk en kan goed 
werken onder tijdsdruk 

Vlot communiceren  communicatief vaardig zijn;  Houdt zich aan de beroepscode, 
de normen en waarden, de visie 
en richtlijnen van de instelling 
waar men werkt  

  luisterend ingesteld zijn en aandacht 
hebben voor wat de ander te zeg-
gen heeft;  

 

  sociaal vaardig zijn;   
  empathisch ingesteld zijn;   
  stipt zijn en zich kunnen houden aan 

de afspraken die in de organisatie 
gelden 

 

 Taakgerichte vaardigheden ontwikke-
len:  

 

  doelgericht, systematisch en pro-
cesmatig kunnen werken;  

 

  teamgericht kunnen werken;   
  taken organiseren en prioriteiten 

kunnen stellen;  
 

  erop ingesteld zijn om de autonomie 
van de zorgvrager te bevorderen;  
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Tabel 6 

Attitudes (vervolg) 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

  gericht zijn op animatie;  
  geduldig zijn en het eigen tempo 

kunnen aanpassen aan het ritme 
van de zorgvragers;  

 

  flexibel zijn en kunnen inspelen op 
de noden die er zijn;  

 

  zelfstandig kunnen werken;   
  hygiënebewust kunnen werken;   
  milieubewust kunnen handelen;   
  rekening houden met ergonomische 

principes;  
 

  veiligheidsbewust werken en in staat 
zijn om actief en proactief in te 
staan voor de veiligheid;  

 

  verantwoordelijkheidszin hebben;   
  kritisch ingesteld zijn ten opzichte 

van eigen houding en handelen in 
functie van het welzijn van de zorg-
vrager; 

 

  economisch kunnen werken.  
 Vaardigheden met betrekking tot per-

soonlijke draagkracht: 
 

  voldoende zelfvertrouwen en psychi-
sche draagkracht hebben; 

 

   zijn eigen grenzen kennen   
 

Het is duidelijk dat de taken van een verzorgende IG op een aantal vlakken verschillen 
van de taken van een verzorgende in Vlaanderen. Zo mag een verzorgende IG ver-
pleegtechnische handelingen uitvoeren. Het overzicht van deze handelingen is te 
vinden in tabel 7. Een verzorgende in Vlaanderen mag deze handelingen niet 
uitvoeren. Hij/zij mag enkel verzorgende handelingen uitvoeren. Hij/zij mag bijvoor-
beeld ook geen enkele invasieve techniek toepassen. Van de handelingen die in tabel 7 
beschreven zijn, mag een verzorgende in Vlaanderen enkel de volgende uitvoeren: 
 zwachteltechnieken toepassen; 
 eerste hulp verlenen; 
 blaas- en maagsonde observeren (maar niet controleren); 
 verzorgen van een stoma (maar niet vernieuwen). 

De andere handelingen zijn in Vlaanderen handelingen op verpleegkundig niveau. Ook 
zorgkundigen (zevende specialisatiejaar) mogen deze handelingen niet uitvoeren. 
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Tabel 7 
Overzicht van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die gelden voor verzor-
gende IG 

De eerste handelingen dienen door elke verzorgende-IG te kunnen worden uitgevoerd. De 
verzorgende IG in de VVT (verpleeg-, verzorgingstehuizen, thuiszorg), de GHZ (gehandi-
captenzorg) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg), dient, in aanvulling daarop, nog vier 
handelingen aan te leren, afgestemd op de branchespecifieke setting. De verzorgende IG 
in de KZ (kraamzorg) dient, in aanvulling daarop nog drie handelingen aan te leren, plus 
de verplichte partusassistentie. 
1. Verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen die door elke 
verzorgende IG kunnen worden uitgevoerd: 
Medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens zorg-
plan) 
Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de 
slijmvliezen 
Verzorgen rode en gele wonden 
Zwachteltechnieken toepassen 
Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal) 
Eerste hulp (somatisch) verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken en 
bij ademstilstand en circulatiestilstand 
Een suprapubische katheter verzorgen 
Blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren 
Blaasspoeling uitvoeren 
Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- en warmtebehandeling 
Subcutaan injecteren 
Intramusculair injecteren 
2. Overige verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen, waar-
van de verzorgende IG er vier dient aan te leren, afgestemd op de branchespecifieke set-
ting: 
Een maagsonde inbrengen 
Katheteriseren van de blaas bij vrouwen 
Katheteriseren van de blaas bij mannen 
PEG-sondevoeding toedienen 
Verzorgen van zwarte wonden 
Zuurstof toedienen 
Toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen 
Verzorgen van een stoma 
Tracheacanule en tracheastoma verzorgen 
Maag- en darmspoeling uitvoeren 
Vagina en stoma irrigeren 
Mond- en keelholte uitzuigen 
Verplicht voor kraamzorg (KZ): partusassistentie verlenen 
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4.6. Verantwoordelijkheden en complexiteit taken 

Een ander belangrijk verschil tussen de opleiding in Vlaanderen en die in Nederland dat 
ook tot uiting komt in de beschrijving van de kerntaken, maar die we hier behandelen, 
zijn de verantwoordelijkheden en de complexiteit van de taken verbonden aan de functie 
van verzorgende in Vlaanderen en Nederland (zie ook tabel 8). 

Een verzorgende IG werkt autonoom met een eigen zelfstandigheid en een 
eigen verantwoordelijkheid. Een verzorgende in Vlaanderen werkt begelei-
dend, dit is onder verantwoordelijkheid van een verpleegkundige. Beide kun-
nen dezelfde zorghandelingen uitvoeren maar in Nederland is men verantwoordelijk 
voor zijn/haar handelingen en in Vlaanderen draagt men geen enkele eindverantwoor-
delijkheid (men staat onder verwijderd toezicht). Een verzorgende IG heeft ook de ver-
antwoordelijkheid om een zorgplan op te stellen. Zorgkundigen in Vlaanderen werken 
ook volgens een zorgplan, maar zij hoeven dit niet zelf op te stellen. 

De complexiteit van de taken en de verantwoordelijkheid die de verzorgende 
draagt zijn dus veel groter in Nederland dan in Vlaanderen.   

Tabel 8 

Verantwoordelijkheden en complexiteit taken 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

In de derde graad ligt de nadruk op het 
functioneren in eenvoudige situaties. Een 
combinatie van de zorg- en opvangsitua-
tie, de aard van de opdrachten en de 
mate van verantwoordelijkheid bepaalt 
de eenvoud van de situatie: 

Idem als bij VVKSO De verzorgende IG voert haar werk-
zaamheden uit op basis van een 
zorgplan. Haar werkzaamheden 
verlopen in een cyclisch proces: uit-
voeren, observeren en evalueren. De 
zorg die zij levert, kan variëren in 
complexiteit per zorgvrager en kan 
iedere dag anders zijn. 

Eenvoudige zorg- en opvangsituaties: de 
gezondheidstoestand van de gebruiker is 
stabiel. In de zorg- en opvangsituatie zijn 
geen acute veranderingen te verwachten. 
Er zijn weinig tot geen problemen in de 
communicatie tussen de gebruikers, de 
verzorgende, de begeleider en zijn om-
geving. 

  

Men voert opdrachten/handelingen uit 
die eenvoudig zijn en weinig risico met 
zich meebrengen (toepassen van routines 
en procedures); volgens duidelijke in-
structies; op basis van een door anderen 
opgesteld werkplan, zorgplan, protocol. 

  

Mate van verantwoordelijkheid: bij het 
bereiken van de competenties/algemene 
doelstellingen werken leerlingen onder 
verwijderd toezicht van een verantwoor-
delijke: hij/zij signaleert veranderin-
gen/tekens bij de gebruiker en meldt 
deze aan de leidinggeven-
de/verantwoordelijke; hij/zij weet wan-
neer hulp moet ingeroepen worden - bij 
problemen of in geval van twijfel - en 
vraagt om hulp; hij/zij rapporteert aan de 
leidinggevende over de werkzaamheden 
en evaluaties. 
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4.7. Lessentabel 

De lessentabel van de opleiding verzorging in de derde graad bso in Vlaanderen is op-
genomen in tabel 9. De lessen in de opleiding verzorgende IG bij Scalda in Zeeland zijn 
opgenomen in tabel 10. De lessenroosters zijn heel moeilijk te vergelijken maar bevesti-
gen de vaststellingen die we reeds hebben gedaan: veel aandacht voor verpleegtechni-
sche vaardigheden in de opleiding in Nederland terwijl dit niet echt aan bod komt in 
Vlaanderen. De zorgende vaardigheden komen in beide opleidingen ruimschoots aan 
bod.  

Op te merken valt ook dat de leerlingen in Nederland geen tweede taal aanleren. In 
Vlaanderen krijgen de leerlingen 2 uur per week Frans.  

Tabel 9 

Lessentabel voor de opleiding 'Verzorging' in de derde graad van het bso in Vlaanderen, 
gesubsidieerd vrij onderwijs en GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (in aantal 
uren per week) 

Opleidingsonderdeel   VVKSO (Vlaams 
Verbond van het 
Katholiek Secun-
dair Onderwijs) 

GO! (Gemeenschapson-
derwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap) 

Basisvorming Godsdienst 2 
  Godsdienst of niet-confessionele zeden-

leer 
 

2 
 Engels of Frans  2 
 Lichamelijke opvoeding 2 2 
 Maatschappelijke vorming 0/2 (*) 

  Nederlands  0/2 (*) 
  Project algemene vakken 4/0 (*) 4 

Specifiek gedeelte Verzorging 20-22 (**) 
  Expressie  2 

 Praktijk huishoudkunde  2 
 Praktijk verzorging  2 
 Stage huishoudkunde  2 
 Stage opvoedkunde/verzorging/  

huishoudkunde 
 

2 
 Stage verzorging  6 
 Huishoudkunde  1 
 Opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde  4 
 Verzorging  5 

Complementair gedeelte 
- aanbevelingen (***) 

 
Muzikale opvoeding 

 
1 

   Plastische opvoeding 1   
Totaal (*)   30-32 36 

(*) Men opteert voor Maatschappelijke vorming en Nederlands of voor Project algemene vakken zodat 
je in totaal aan 4 uur komt. 
(**) Suggestie van het VVKSO om voor dit vak, bovenop het minimum van 20 uur, nog twee bijko-
mende wekelijkse lesuren te voorzien. 
(***) Het complementaire gedeelte in de lessentabel betekent echt “vrije ruimte” voor de school en kan 
met vakken worden ingevuld of onder de vorm van thematisch en projectmatig werken, begeleid zelf-
gestuurd leren, … 
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Tabel 10 

Lessentabel voor de mbo-opleiding 'Verzorgende IG' (niveau 3) (BOL-opleiding) in Scalda 
Zeeland (school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie), in aantal uren 
per jaar  

Opleidingsonderdeel Aantal lesuren  
eerste jaar 

Aantal lesuren  
tweede jaar 

Aantal lesuren  
derde jaar 

Basiszorg herhaling 6   
BVO (beroepsvoorbereiding op stage) 27   
Formatieve toetsing 3   
Help taak 12   
Leertaak  6   
LTB (leertaakbegeleiding) 78 48 22 
Mondzorg 8 8 8 
MWB (Methodische werkbegeleiding) 16 24 24 
Nederlands 56 48 11 
Organiserende vaardigheden 54 72  
Rekenen  56 48 11 
SLB (Studieloopbaanbegeleiding) 159 156 133 
SOVA (sociale vaardigheden) 104 36  
Debatteren  24  
Presentaties  8  
Sport 34 18  
Zorgcategorieën 130   
Zorgende vaardigheden basiszorg 85   
Zorgende vaardigheden huishouden en wonen 51   
Verpleegtechnische vaardigheden  72  
VPV toetsing  8  
Zorgdagen  24  
Bipolaire stemmingsstoornissen   6 
Stimul   32 
Verdiepingslessen   44 
VPV   22 
Andere  16  
BPV (Begeleide beroepspraktijkvorming) 320 448 832 
Totaal (*) 1.205 1.058 1.145 

(*) Begeleide beroepspraktijkvorming is gerekend in klokuren, andere uren zijn lesuren van 50 minuten. 
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4.8. Stage 

In Vlaanderen voorzien de leerplannen van het VVKSO en van het GO! minstens 
10 uur stage per week (zie tabel 11). Sommige scholen vullen dit in onder bloksta-
ges, andere onder alternerende stages.  

In het eerste jaar van de derde graad lopen leerlingen stage in de woonzorg (beperkt tot 
woonzorgcentra; een gemiddelde van minimum 5 uur (per week)) en in de kinderopvang 
van baby’s en peuters; bij voorkeur groepsopvang; een gemiddelde van minimum 5 uur 
(per week). In het tweede jaar van de derde graad krijgen leerlingen de kans om verder 
uit te groeien tot verzorgende (niveau beginnend beroepsbeoefenaar). Hiertoe streeft 
men ernaar dat leerlingen stage lopen binnen verschillende settings van de woonzorg 
(woonzorgcentra én gezinszorg) en binnen de setting van de  kinderopvang van baby’s 
en peuters. 

In Zeeland krijgen leerlingen in de opleiding verzorgende IG 12 à 13 weken stage in het 
eerste jaar, 15 weken in het tweede jaar en 30 weken in het derde jaar. 

We kunnen besluiten dat leerlingen in Zeeland meer stage krijgen dan leerlingen in 
Vlaanderen. Gedurende de driejarige opleiding krijgt een verzorgende IG 1.600 uren 
stage. Rekenen we in Vlaanderen nog een zevende specialisatiejaar mee, dan komen we 
aan 3 keer 360 uren stage of 1.080 uren stage in Vlaanderen. Zonder specialisatiejaar 
krijgt een verzorgende in Vlaanderen tijdens zijn/haar tweejarige opleiding circa 
720 uren stage. 

Tabel 11 

Stage 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) - 
mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

Minstens 10 uur per week Minstens 10 uur per week De beroepsopleidende leer-
weg (BOL) kent in het eerste 
jaar ongeveer 12 à 13 weken 
stage, in het tweede jaar 15 
weken en in het derde jaar 30 
weken 

 

4.9. Diploma/getuigschrift 

Iemand die verzorging studeert in Vlaanderen verwerft een studiegetuigschrift van 
het tweede leerjaar van de derde graad secundair. Een verzorgende IG in Zeeland 
krijgt daarentegen een diploma 'verzorgende IG’ niveau 3. Volgens het Europees 
Kwalificatieraamwerk zijn beiden te situeren op een gelijkaardig niveau 3 (zie tabel 12). 

Op te merken valt dat de meeste leerlingen die in Vlaanderen een getuigschrift hebben 
behaald zich verder specialiseren in een zevende specialisatiejaar. Daarna ontvangt men 
een diploma van zorgkundige.  
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Tabel 12 

Mate waarin men een diploma of getuigschrijft krijgt 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) 
- mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

De leerling verwerft een studiegetuigschrift van het  
tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs 

Diploma verzorgende IG 
(niveau 3) 

 

4.10. Waar kan men terecht op de arbeidsmarkt? 

Afgestudeerden in de verzorging komen in Vlaanderen en Nederland ongeveer in de-
zelfde sectoren terecht (zie tabel 13). Een verzorgende IG komt evenwel niet in aanmer-
king om in de kinderopvang te werken. De overgrote meerderheid van de afgestudeer-
den met een diploma van verzorgende IG gaat werken in de ouderenzorg.  

Verzorgenden in Vlaanderen komen niet meer in aanmerking om in een ziekenhuis te 
werken. Daarvoor is al minstens een specialisatiejaar of zelfs een HBO5-diploma (ge-
gradueerde) vereist. Ook meer en meer andere sectoren eisen van de afgestudeerde dat 
men een zevende specialisatiejaar gedaan heeft of dat men bereid is om zich verder te 
scholen eens men aan het werk is. 

Tabel 13 

Waar kan men terecht op de arbeidsmarkt? 

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

Dit beroep wordt autonoom uitgeoefend bij particulieren 
thuis of in teamverband in instellingen (rusthuizen, op-
vangtehuizen, …), in contact met verschillende betrok-
kenen (begeleider, familie, medisch en paramedisch 
personeel, …). Men werkt in de sector 'gezondheids- en 
welzijnszorg' of 'dienstverlening aan particulieren'. 

Men wordt opgeleid om als ver-
zorgende IG in alle werkvelden van 
de verpleging en verzorging te 
kunnen werken. Daarnaast is in de 
opleiding aandacht besteed aan 
verdieping in één van de volgende 
werkvelden: verpleeg- en verzor-
gingstehuizen en thuiszorg, gehan-
dicaptenzorg, geestelijke gezond-
heidszorg of kraamzorg. 

 

 

4.11. Verdere studiemogelijkheden 

In Vlaanderen wordt er gespecialiseerd in kinderzorg of thuis- en bejaarden-
zorg/zorgkundige na een specialisatiejaar terwijl dit in Zeeland reeds vervat zit in de 
opleiding 'verzorgende IG'. Wie de opleiding voltooid heeft, kan zowel in Vlaanderen als 
in Zeeland een opleiding verpleegkunde volgen (in Vlaanderen HBO5-opleiding, in 
Zeeland mbo-opleiding niveau 4) (zie tabel 14). 
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Tabel 14 

Verdere studiemogelijkheden  

Verzorging - derde graad bso (Vlaanderen)  Verzorging IG (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 3 VVKSO GO!  

Specialisatiejaar bso 'Kinderzorg' of 'Thuis- en bejaarden-
zorg/zorgkundige' - HBO5 'Verpleegkunde' - specialisa-
tiejaar bso 'organisatie-assistentie' 

Vervolgopleiding op niveau 4: 
mbo verpleegkunde. Men kan 
ook doorstromen naar andere 
richtingen zoals sociaalagogisch 
werk. Na enkele jaren werkerva-
ring kan de verzorgende IG zich 
specialiseren voor de functie van 
Eerste Verantwoordelijk Verzor-
gende (EVV) of Gespecialiseerd 
Verzorgende Psychogeriatrie 
(GVP) 

 

 

4.12. Vergelijking vacatures Vlaanderen-Nederland 

Om na te gaan in welke mate verzorgenden, opgeleid in Vlaanderen kunnen ingescha-
keld worden in een organisatie in Zeeland en omgekeerd, in welke mate verzorgenden 
IG, opgeleid in Zeeland, kunnen tewerkgesteld worden in Vlaanderen, leek het ons nut-
tig om enkele vacatures aan beide zijden van de grens te gaan bekijken en te checken 
of deze vacatures door zowel Vlaamse als Nederlandse verzorgers kunnen ingevuld wor-
den.  

We plukten daarom 2 vacatures voor verzorgenden in Vlaanderen en 2 vacatures voor 
verzorgenden IG in Zeeland van het internet. 

 

4.12.1. Vlaamse vacatures voor verzorgenden 

Via http://be.indeed.com/ en http://vdab.be vonden we onderstaande vacatures voor 
verzorgende in Vlaanderen. 

De meeste vacatures voor verzorgende (studiegetuigschrift derde graad bso) zijn vacatu-
res binnen de thuiszorg (zie vacature 1). Bijna alle woonzorgcentra eisen immers min-
stens een zevende specialisatiegraad. De tweede vacature is hier een voorbeeld van. 

http://be.indeed.com/
http://vdab.be/
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VACATURE 1: 
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VACATURE 2: 
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4.12.2. Vacatures in Zeeland voor Verzorgende IG 

Op http://www.zz.nl troffen we onderstaande twee vacatures voor verzorgende IG in 
Zeeland. 

VACATURE 1: 

 

 

 

http://www.zz.nl/
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VACATURE 2: 
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4.12.13. Conclusie met betrekking tot de vergelijking van vacatures  

Op basis van bovenstaande vacatures kunnen we besluiten dat een verzorgende IG in 
staat zou moeten zijn om de taken die opgelegd worden in de vacatures in Vlaanderen 
voor verzorgenden en zorgkundigen perfect te kunnen uitoefenen. Ze zouden zelfs over-
gekwalificeerd zijn want ze beschikken over verpleegtechnische vaardigheden die ze niet 
mogen uitoefenen als verzorgende of zorgkundige in Vlaanderen. Ze zouden in Vlaan-
deren ook veel minder verantwoordelijkheden hebben dan waar ze voor opgeleid zijn. 

Omgekeerd zouden verzorgenden in Vlaanderen niet kunnen ingeschakeld worden in de 
functies als verzorgende IG in Nederland omdat ze geen verpleegtechnische handelin-
gen mogen uitoefenen en ook geen verantwoordelijkheid mogen dragen. 

 

4.13. Besluit  

Bij het vergelijken van de competenties voor de studierichting ‘verzorging’ (derde graad 
bso) in Vlaanderen en het beroep ‘verzorgende IG’ in Zeeland/Nederland stellen we 
vast dat beide opleidingen heel wat aandacht schenken aan de verzorgende taken en de 
zorghandelingen. Er zijn echter ook heel wat verschillen in beide opleidingen vast te 
stellen. Deze verschillen situeren zich voornamelijk op volgende vlakken: 
 autonomie en verantwoordelijkheid; 
 complexiteit; 
 doelgroepen.  

Uit de analyse is gebleken dat verzorgenden IG zelf eindverantwoordelijkheid dragen 
over hun handelen. Een verzorgende in Vlaanderen staat daarentegen altijd onder ver-
wijderd toezicht van een verantwoordelijke en draagt nooit de eindverantwoordelijkheid.  

Een verzorgende IG mag ook een hele reeks van verpleegtechnische handelingen uit-
voeren. Een verzorgende in Vlaanderen mag dit niet. De verpleegkundige handelingen 
van een verzorgende IG komen min of meer overeen met wat afgestudeerden met een 
HBO5 diploma (gegradueerden) in Vlaanderen mogen doen. 

Wat betreft doelgroepen stellen we vast dat kinderen niet tot de doelgroep van verzor-
genden IG behoren, wat wel het geval is bij verzorgenden in Vlaanderen. 

Doordat verzorgenden IG meer verantwoordelijkheid dragen en ook verpleegtechnische 
handelingen mogen uitvoeren, is er het aanvoelen bij de gesprekspartners binnen de 
scholen dat verzorgenden IG over een hoger niveau beschikken dan verzorgenden in 
Vlaanderen. Nochtans is hun niveau binnen het Europees Kwalificatieraamwerk hetzelf-
de. Toch zullen verzorgenden in Vlaanderen op een aantal vlakken (verantwoordelijk-
heid, verpleegtechnische handelingen) tekortschieten als ze een functie als verzorgende 
IG in Nederland zouden invullen. 
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5. DE COMPETENTIES BINNEN DE OPLEIDING 
LASSEN-CONSTRUCTIE (VLAANDEREN)/  
BASISLASSER (ZEELAND) 

In dit hoofdstuk maken we een vergelijking van de opleiding lassen-constructie in Vlaan-
deren met de opleiding basislasser in Zeeland/Nederland. Zoals reeds hoger aangege-
ven, bestaat het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland uit twee leerwegen:  
 de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL): dagopleiding; 
 de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL): deeltijdopleiding. 

Binnen techniek zijn er in Nederland nog maar weinig scholen die een niveau 2-
opleiding aanbieden via de beroepsopleidende leerweg. Ook Scalda, de enige school 
voor middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland, heeft ervoor gekozen om enkel een BBL-
opleiding basislasser niveau 2 te voorzien.  

De beroepsbegeleidende leerweg is een combinatie van werken en leren, waarbij de 
leerling in dienst van een bedrijf is en daarnaast een opleiding volgt. In de BBL bedraagt 
het praktijkdeel minstens zestig procent van de studieduur. Bovendien heeft de leerling 
een leerwerk-overeenkomst ('praktijkovereenkomst'), terwijl de leerling die de beroepsop-
leidende leerweg volgt, praktisch werkt in een vaak onbetaalde stage.  

De samenwerking met bedrijven is in Zeeland heel belangrijk. De bedrijven zijn mee 
verantwoordelijk voor de opleiding. 

De BBL-opleiding in Nederland is te vergelijken met een opleiding binnen het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen.    

De opleiding lassen-constructie in Vlaanderen situeert zich op niveau van de derde 
graad in het bso, de opleiding in Zeeland op niveau 2 van het mbo. Volgens het Euro-
pees Kwalificatieraamwerk zijn beide opleidingen op een ander niveau te situeren: een 
opleiding op niveau van de derde graad bso in Vlaanderen is te situeren op niveau 3, 
een opleiding basislasser in Nederland op niveau 2. 

Om de opleidingen te vergelijken werd op eenzelfde manier tewerkgegaan als bij de 
opleiding verzorgende: 
 desk research op basis van bestaande documenten en bronnen: leerplannen lassen-

constructie derde graad secundair onderwijs VVKSO en GO!, kwalificatiedossier mbo 
metaalbewerken (geldig vanaf 1 augustus 2015), studiewijzer metaalbewerker N2 
Scalda Techniek en Design College Zeeland; 

 individuele gesprekken met verantwoordelijken voor de opleiding binnen drie geselec-
teerde scholen; 

 gezamenlijk overleg met de drie scholen in de Euregio Scheldemond, met name: 
 Lyceum aan de Stroom, Temse, Gemeenschapsonderwijs, Oost-Vlaanderen, de 

heer Gerry Verbeeck en de heer Karer Muhammed, 
 VTI Brugge, gesubsidieerd vrij onderwijs (Katholiek onderwijs), West-Vlaanderen, de 

heer Johan Lannoo,  
 Scalda, Zeeland, de heer Nout Nagtegaal en mevrouw Maria van der Vliet. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsovereenkomst_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stage
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Opnieuw bekijken we verschillende aspecten van de opleiding, meer bepaald: 
 algemene omschrijving/situering van de studierichting en het beroep; 
 instapvereisten; 
 duur opleiding; 
 kerntaken, competenties en attitudes; 
 lessentabel; 
 stage; 
 diploma/getuigschrift; 
 lascertificaten; 
 waar kan men terecht op de arbeidsmarkt? 
 verdere studiemogelijkheden; 
 vergelijking vacatures Vlaanderen-Nederland. 

In de tabellen die worden opgenomen wordt de informatie uit de leerplannen en kwalifi-
catiedossiers steeds letterlijk weergegeven. 

 

5.1. Algemene omschrijving/situering van de studierichting 
en het beroep 

In tabel 15 wordt een algemene omschrijving van het beroep gegeven volgens de leer-
plannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO), het 
Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) en het kwalificatiedos-
sier mbo metaalbewerken in Nederland. Uit de omschrijving kunnen nog geen verschil-
len worden waargenomen.  

Tabel 15   

Algemene omschrijving/situering van de studierichting of het beroep 

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen)  Basislasser (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO (Vlaams Verbond van 

het Katholiek Secundair On-
derwijs) 

GO! (Gemeenschapsonder-
wijs van de Vlaamse Gemeen-
schap) 

De aandacht van de vorming 
gaat uit naar zowel het monte-
ren van te lassen onderdelen 
als naar het uitvoeren van 
lasnaden volgens de regels 
van de International Welding 
Federation. Het inzichtelijk en 
creatief denken en handelen, 
in het kader van het technolo-
gisch proces, staat centraal in 
deze vorming. Het werken aan  
concrete realisaties gebeurt 
volgens het technologisch 
proces en met aandacht voor 
kwaliteit, preventie en creativi-
teit.    

De studierichting beoogt leer-
lingen voor te bereiden op het 
verwerven van kennis, vaar-
digheden en attitudes die no-
dig zijn bij het uitvoeren van 
specifieke lascompetenties en 
het samenbouwen van de 
lasonderdelen met de beno-
digde apparatuur en volgens 
de geëigende methoden. De 
specifieke invullingen situeren 
zich in de eerste plaats rond 
het hoeknaadlassen met be-
klede elektrode, het 
MIG/MAG lassen en het TIG 
lassen. 

Een basislasser doet meestal 
productiewerk. Vaak produ-
ceert men hele series van het-
zelfde product. Het laswerk 
wordt gedaan in een beperkt 
aantal posities (houdingen) 
waarbij de lasplaats goed 
bereikbaar is.  
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5.2. Instapvereisten 

De instapvereisten zijn terug te vinden in tabel 16. Volgens het Europees Kwalificatie-
raamwerk zijn de instapeisen in Vlaanderen (niveau 2) hoger dan in Nederland (niveau 
1). 

Tabel 16 

Instapvereisten 

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen)  Basislasser (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO  GO!  

Tweede graad bso basismechanica vormt meest logi-
sche onderbouw. Heel wat leerlingen komen ook uit de 
tweede graad mechanische technieken tso, hetzij na het 
behalen van een B-attest, hetzij na heroriëntering. 

vmbo-diploma basisberoepsge-
richte leerweg, sectoren Tech-
niek of Landbouw 

 

 

5.3. Duur opleiding 

Beide opleidingen kennen een duurtijd van 2 jaar. In Nederland kan iemand echter 
binnen het vastgelegde programma een versneld programma afwerken en de opleiding 
in minder dan 2 jaar afwerken.  

 

5.4. Kerntaken, competenties en attitudes 

Tabel 17 geeft een overzicht van de kerntaken die een persoon met een getuigschrift 
lassen-constructie of met een diploma basislasser moet kunnen uitvoeren.  

Om de kerntaken en basisactiviteiten te kunnen uitvoeren, zijn er heel wat competenties 
(kunnen/kennen/attitudes) vereist. Binnen de leerplannen en het kwalificatiedossier wor-
den deze competenties heel gedetailleerd omschreven1.  

Tabel 18 geeft een overzicht van de attitudes waarover de lassers moeten beschikken 
om het beroep goed te kunnen uitoefenen. 

Op basis van de tabellen en de gesprekken met de verantwoordelijken voor de oplei-
ding in de drie scholen kunnen we besluiten dat de twee opleidingen inhoudelijk, 
meer bepaald qua aanleren van de verschillende lastechnieken, min of meer 
te vergelijken zijn.  

                                                 
1 We verwijzen naar: 

- het leerplan voor de studierichting lassen-constructie voor de derde graad BSO van het VVKSO: 
http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2010/031 
- het leerplan voor de studierichting lassen-constructie voor de derde graad BSO van het GO!: http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/leerplannen/Leerplannen/1415/2014-037.pdf 
- het kwalificatiedossier mbo Metaalbewerken: http://prod.pub.kwalificatiesmbo.nl/Tonen.aspx?did=2812 

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/leerplannen/Leerplannen/1415/2014-037.pdf
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/leerplannen/Leerplannen/1415/2014-037.pdf
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Tabel 17 

Kerntaken 

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen) Basislasser (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO GO! 

Uitvoeringen van lasconstructies 
voorbereiden, praktisch realiseren 
en bijsturen, meer bepaald: 
 uitvoeringstekeningen voor 

lasconstructies lezen en maken; 
 de uitwerking van krachten op 

lasconstructies ervaren; 
 materialen kunnen kiezen voor 

lasconstructies; 
 een keuze kunnen maken uit 

plaatbewerkingstechnieken en- 
machines; 

 montage en elektrische voor-
zieningen bij lassen kunnen 
toepassen; 

 lasconstructies uitvoeringen en 
voorbereidingen. 
 

De studierichting lassen-
constructie heeft als doel leer-
lingen op te leiden tot lasser die 
polyvalent inzetbaar is. De leer-
lingen verwerven tevens compe-
tenties rond het opbouwen, con-
strueren en onderhouden van 
mechanische constructies waarbij 
het lassen een voorname rol 
speelt. Deze competenties kade-
ren binnen het Europese lascertifi-
caat. De leerlingen: 

Kerntaak : voert productielaswerk 
uit in beperkte lasposities 

 hebben inzicht en beheersen 
de gebruikte lasprocedés; 

Werkproces 1: bereidt laswerk-
zaamheden voor 

 hebben inzicht in de structuur 
van het Europese lascertificaat; 

Werkproces 2: voert laswerk-
zaamheden uit 

 kunnen eenvoudige construc-
ties ontwerpen; 

Werkproces 3: rondt constructie-
werkzaamheden af 

 volgen de procedure op om 
het werk te realiseren; 

 

 sporen zelfstandig fouten op en 
herstellen ze vakkundig; 

 

 kunnen een technische teke-
ning lezen en de lassamenstel-
ling hierin herkennen; 

 

 kunnen de technologische 
gegevens opzoeken en gebrui-
ken om het werk veilig uit te 
voeren; 

 

 kunnen de nodige dagelijkse 
onderhoudswerken uitvoeren 
eigen aan de opdracht. 

  

 



 

 Analyse competenties knelpuntberoepen December 2014 

 

41 

Tabel 18 

Attitudes 

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen)  Basislasser (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO  GO!  

Verantwoordelijkheidszin 
vertonen 

Verantwoordelijkheidszin  Goed kunnen communiceren over je 
vak met anderen 

In team kunnen werken Zin voor samenwerking Goed alleen kunnen werken maar 
ook in teamverband 

Leergierig zijn Leergierigheid Bestand tegen spanning en druk 
Kunnen doorzetten Kwaliteitsbewust Systematisch en geconcentreerd wer-

ken 
Overtuigingskracht aan de 
dag kunnen leggen 

Nauwkeurigheid Ruimtelijk inzicht 

 Flexibiliteit Flexibel inzetbaar 
 Werkt met oog voor veiligheid, 

milieu, kwaliteit en welzijn 
Aandacht voor milieu en veiligheid 
(VCA-certificaat) 

  Handig en economisch ingesteld 
zijn 

  

 

 

5.5. Lessentabel 

Een vergelijking van de lessentabellen is opgenomen in tabel 19. De lessenroosters zijn 
heel moeilijk te vergelijken aangezien de leerroutes totaal verschillend zijn. In de BBL-
opleiding in Nederland krijgen de leerlingen één dag in de week theorie. Ze zijn vier 
dagen per week werkzaam in het leerbedrijf waar ze gemiddeld een halve dag per week 
aan opdrachten voor school werken. In de 8 uur op school krijgen ze 5 uren techniek en 
3 uren algemene vorming (Nederlands, rekenen, …). 

De leerlingen in Nederland leren geen tweede taal aan. In Vlaanderen krijgen de leer-
lingen 2 uren per week Frans.  
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Tabel 19 

Lessentabel voor de opleiding 'lassen constructie' in de derde graad van het bso in Vlaanderen (in aantal uren per week) en vergelijking met de mbo-opleiding 
'basislasser' niveau 2 (BBL) in Nederland 

  
  

  
  

Lassen-constructie - Derde graad bso (Vlaanderen)  BBL-opleiding basislasser (mbo 
niveau 2) in Nederland 

  
VVKSO (Vlaams Verbond van 

het Katholiek Secundair 
Onderwijs) 

GO! (Gemeenschapson-
derwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap) 
Leerjaren 1 en 2 Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Basisvorming Godsdienst 2     De leerling krijgt 1 dag in de 
week theorie en 4 dagen in de 
week is hij/zij werkzaam in het 
leerbedrijf waar hij/zij gemid-
deld een halve dag per week 
aan opdrachten voor school 
werkt 

 Godsdienst of niet-confessionele zedenleer  2 2 
 Engels of Frans 2 2 2 
 Lichamelijke opvoeding 2 2 2 
 Maatschappelijke vorming 0/2 (**)   

 Nederlands  0/2 (**)   

 Project algemene vakken 4/0 (**) 4 4 
Specifiek gedeelte Realisaties lassen-constructie (***) (praktische vakken 

PV, technische vakken TV en stage) 
22   

 Specifiek gedeelte lassen constructie: totaal  24 24 
 waarvan     

    PV Praktijk lassen-constructie/mechanica   14-10 
    PV/TV Stage lassen-constructie/mechanica   4-8 
    TV Lassen-constructie/mechanica  6 6 

Complementair gedeelte 
(****) 

    2 2 

Totaal   32 36 36   

(**) Men opteert voor Maatschappelijke vorming en Nederlands of voor Project algemene vakken zodat je in totaal aan 4 uren komt. 
(***) Minimum 6 uren TV (technische vakken) en minstens 2 uren (naar rato van 2 weken) stage in het tweede leerjaar. 
(****) Het complementaire gedeelte in de lessentabel betekent echt “vrije ruimte” voor de school en kan vrij ingevuld worden. 
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5.6. Stage 

Het VVKSO legt op dat de leerlingen minstens 2 uur stage per week hebben in het twee-
de jaar. In het GO! heeft men 4 tot 8 uur stage in het tweede leerjaar (tabel 20).  

In Nederland voorziet de BBL-opleiding niet echt een stage maar de leerlingen doen 
er veel meer praktische ervaring op tijdens het werk zelf dan in Vlaanderen.  

Tabel 20 

Stage 

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen)  Basislasser (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO  GO!  

Minstens 2 uur stage in het 
tweede leerjaar 

4 tot 8 uur stage in het twee-
de leerjaar 

Er is niet echt stage maar de leer-
lingen zijn vier dagen in de week 
aan het werk in een bedrijf en krij-
gen daarvoor een loon 

 

 

5.7. Diploma/getuigschrift 

Iemand die lassen-constructie studeert in Vlaanderen verwerft een studiegetuig-
schrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair. Een basislasser in 
Zeeland krijgt daarentegen een diploma ‘basislasser’ niveau 2. Volgens het Eu-
ropees Kwalificatieraamwerk is het getuigschrift in Vlaanderen te situeren op 
niveau 3, dat van basislasser op niveau 2 (zie tabel 21).  

Op te merken valt dat de meeste leerlingen die in Vlaanderen een getuigschrift hebben 
behaald zich verder specialiseren in een zevende specialisatiejaar. Daarna ontvangt men 
een diploma van secundair onderwijs.  

Tabel 21 

Diploma/getuigschrift  

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen)  Basislasser (Nederland) - 
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO  GO!  

De leerling verwerft een studiegetuigschrift van het twee-
de leerjaar van de derde graad secundair onderwijs 

Diploma basislasser   
niveau 2 

 

 

5.8. Lascertificaten 

De Vlaamse scholen die deelnamen aan het onderzoek betreuren dat de leerlingen op 
het einde van het tweede jaar lassen-constructie niet beschikken over een erkend 
lascertificaat. Dit zou een heel belangrijke meerwaarde betekenen op de arbeidsmarkt. 
Werkgevers eisen meer en meer dat hun lassers beschikken over een Europees lasdi-
ploma. Ze moeten immers zelf meer en meer aan de Europese normen gaan voldoen. 
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Hoewel het niet als verplicht wordt opgenomen in het kwalificatiedossier, maakt Scalda 
er werk van dat elke basislasser die afstudeert in Zeeland over twee lasdiplo-
ma’s op niveau 2 van het NIL (Nederlands Instituut voor de Lastechniek) be-
schikt. Hier ligt het grote verschil tussen de opleiding in Vlaanderen en Zeeland: in 
Zeeland voegt men een Nederlandse erkenning toe aan de opleiding, namelijk een 
lasdiploma op niveau 2 (tabel 22).  

Tabel 22 

Ontvangt men lascertificaten na de opleiding? 

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen)  Basislasser (Nederland) - 
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO  GO!  

Neen. De mogelijkheid om lascertificaten te behalen ligt in 
het verlengde van deze opleiding (specialisatiejaren) 

In Zeeland behaalt men naast 
het diploma van basislasser 
ook nog 2 lascertificaten op 
niveau 2 van het NIL (Neder-
lands Instituut voor de Las-
techniek).  

 

 

5.9. Waar kan men terecht op de arbeidsmarkt? 

Tabel 23 toont dat de lasser-constructeur en basislasser in dezelfde sectoren terechtko-
men op de arbeidsmarkt. 

Tabel 23 

Waar kan men terecht op de arbeidsmarkt? 

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen)  Basislasser (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO  GO!  

De leerling heeft een polyva-
lente vorming gekregen voor 
het uitvoeren van lasconstruc-
ties. Heel wat functies kunnen 
dan ook worden uitgeoefend 
binnen de mechanische con-
structiebedrijven. 

De leerlingen kunnen terecht 
in volgende functies: als uit-
voerder in constructiebedrij-
ven, in het onderhoud, als 
pijpfitter, als traceerder, als 
plaatbewerker en als lasser-
monteerder. 

Men is tewerkgesteld in de sector 
techniek, bij bedrijven in de me-
taalproductenindustrie, in de con-
structie, plaatwerk, isolatie, pij-
penbewerking en lassen. Daar-
naast kan men ook terecht bij 
toeleveringsbedrijven, machine- 
en apparatenbouw en in de 
transportmiddelenindustrie. 
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5.10. Verdere studiemogelijkheden 

De verdere studiemogelijkheden zijn terug te vinden in tabel 24. 

Tabel 24 

Verdere studiemogelijkheden 

Lassen-constructie - derde graad bso (Vlaanderen)  Basislasser (Nederland) -  
mbo-opleiding niveau 2 VVKSO  GO!  

Specialisatiejaar bso 'Fotolassen', 'Pijpfitten-lassen-monteren' 
of 'Industrieel onderhoud'. In deze derde leerjaren van de 
derde graad kan men een diploma van het secundair onder-
wijs behalen. 

Men kan verder leren tot all-
round lasser, allround plaatwer-
ker of constructiewerker of 
meewerkend leidinggevende of 
werkvoorbereider. Diverse certi-
ficaten lassen (6G, enz.) binnen 
het bedrijf kunnen een verplich-
ting zijn. Men kan zich ook ver-
breden in een andere richting 
binnen het vakgebied metaal-
bewerken. 

 

 

5.11. Vergelijking vacatures Vlaanderen-Nederland 

Om na te gaan in welke mate lasser-constructeurs opgeleid in Vlaanderen kunnen inge-
schakeld worden in een bedrijf in Zeeland, en basislassers, opgeleid in Zeeland, kunnen 
tewerkgesteld worden in Vlaanderen, werden enkele vacatures aan beide zijden van de 
grens bekeken.  De vacatures waren terug te vinden op het internet (via 
http://be.indeed.com/ en http://vdab.be en http://www.nationalevacaturebank.nl)  

 

http://be.indeed.com/
http://vdab.be/
http://www.nationalevacaturebank.nl/
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5.11.1. Vlaamse vacatures voor lasser-constructeur 

VACATURE 1 
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VACATURE 2 
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5.11.2. Vacatures in Nederland voor basislasser 

VACATURE 1 
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VACATURE 2 
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5.11.3. Conclusie met betrekking tot de vergelijking van vacatures  

Op basis van bovenstaande vacatures kunnen we besluiten dat een basislasser in Ne-
derland in staat zou moeten zijn om de taken die opgelegd worden in de vacatures in 
Vlaanderen voor lasser-constructeur te kunnen uitoefenen.  

Omgekeerd zouden lasser-constructeurs in Vlaanderen ook kunnen ingeschakeld wor-
den in Nederland mits ze de nodige lascertificaten behaald hebben. De vacatures in 
Nederland bevatten wel steeds de kwalificaties en het niveau dat dient behaald te zijn. 
Voor een werkzoekende in Vlaanderen zal dit evenwel niet altijd te begrijpen zijn. 

 

5.12. Besluit  

Bij het vergelijken van de competenties voor de studierichting ‘lassen-constructie’ (derde 
graad bso) in Vlaanderen en het beroep ‘basislasser’ in Zeeland/Nederland stellen we 
vast dat de aanpak van de opleidingen heel verschillend is. In Vlaanderen wordt 
de opleiding grotendeels in de school zelf gegeven, en is de interactie met het bedrijfsle-
ven beperkt. De leerlingen lopen in het tweede jaar wel stage, maar die is niet in ver-
houding tot wat de leerlingen in Zeeland aan praktijkervaring opdoen in het bedrijfsle-
ven (het VVKSO legt op dat de leerlingen minstens 2 uur stage per week hebben in het 
tweede jaar. In het GO! heeft men 4 tot 8 uur stage in het tweede leerjaar).  

In Zeeland wordt de opleiding basislasser enkel aangeboden via de beroepsbegeleiden-
de leerweg. Dit betekent dat de leerlingen slechts één dag in de week op school zitten. 
De andere vier dagen werken ze in een bedrijf via een leer-arbeidsovereenkomst. Dit 
maakt dat de bedrijven mee verantwoordelijk gemaakt worden voor de opleiding en dat 
ze mee helpen om de basislassers een goede opleiding aan te bieden.  

Een ander belangrijk verschil tussen de opleidingen is dat alle afgestudeerde basislassers 
aan Scalda, de enige school voor middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland, twee lasdi-
ploma’s niveau 2 NIL op zak hebben, bovenop hun ‘schooldiploma’ van basislasser 
niveau 2. In Vlaanderen kunnen leerlingen die het tweede jaar van de derde graad las-
sen-constructie beëindigen geen erkende lascertificaten voorleggen. Dergelijke certifica-
ten zijn nochtans heel belangrijk in de bedrijven, want ook zij moeten meer en meer aan 
de Europese normen voldoen.    

Als we het niveau van de opleiding vergelijken, dan zou de opleiding in Vlaanderen 
volgens het Europees Kwalificatieraamwerk overeenkomen met een kwalificatie op ni-
veau 3, de opleiding in Zeeland op niveau 2. Nochtans blijkt niet uit onze analyse dat 
de competenties van een basislasser uit Zeeland veel zouden verschillen van die van een 
lasser-constructeur. Het feit dat een basislasser bovendien beschikt over erkende lascerti-
ficaten maakt dat zijn profiel beter zal aansluiten bij de verwachtingen van het bedrijfsle-
ven.  
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6. ALGEMEEN BESLUIT 

Om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bevorderen is het belangrijk om inzicht 
te krijgen in de verworven competenties binnen Vlaamse en Nederlandse opleidingen 
die toeleiden tot knelpuntberoepen. Bij het vaststellen van verschillen kunnen vervolgens 
inspanningen geleverd worden om door aanvullende opleiding deze verschillen te hel-
pen overbruggen.  

In het onderzoek ‘Analyse competenties knelpuntberoepen’ werden twee beroepen, na-
melijk verzorgende (derde graad verzorging bso/verzorgende IG) en lasser (derde graad 
lassen-constructie bso/basislasser), geselecteerd waarvan we de competenties binnen de 
opleidingen in Oost- en West-Vlaanderen, enerzijds, en in Zeeland, anderzijds, hebben 
vergeleken.  

Hierbij bekeken we in eerste instantie binnen de leerplannen en kwalificatiedossiers van 
de opleidingen welke algemene en specifieke kennis en competenties de scholen nastre-
ven met de opleiding. Deze competenties zorgen ervoor dat diegenen die de opleiding 
succesvol beëindigen in staat zijn om het knelpuntberoep en eventueel daaraan gerela-
teerde beroepen zelfstandig uit te oefenen. In een individueel gesprek met enkele scho-
len werden de competenties verder besproken. Daarnaast werd voor de twee beroepen 
telkens een gezamenlijk gesprek met de verantwoordelijken voor de opleiding binnen de 
geselecteerde scholen in de drie provincies georganiseerd.  

Op basis van de analyse en de gesprekken kregen we een duidelijk zicht op de overeen-
komsten en de verschillen in de competenties van de opleidingen aan beide zijden van 
de grens. Samen met de scholen bekeken we ook welke competenties er eventueel ont-
breken in een bepaald land en welke bijkomende opleidingen er nodig zijn om deze 
tekorten weg te werken. 

Bij het vergelijken van de competenties voor de studierichting ‘verzorging’ (derde 
graad bso) in Vlaanderen en het beroep ‘verzorgende IG’ in Zeeland/Nederland stel-
len we vast dat beide opleidingen heel wat aandacht schenken aan de verzorgende ta-
ken en de zorghandelingen. Er zijn echter ook heel wat verschillen in beide opleidingen 
vast te stellen. Deze verschillen situeren zich voornamelijk op het vlak van: 

 autonomie en verantwoordelijkheid; 

 complexiteit; 

 doelgroepen.  

Zo blijkt dat verzorgenden IG zelf eindverantwoordelijkheid dragen over hun handelen 
terwijl verzorgenden in Vlaanderen nooit eindverantwoordelijkheid dragen maar onder 
verwijderd toezicht staan.  

Een verzorgende IG mag ook een hele reeks van verpleegtechnische handelingen uit-
voeren. Een verzorgende in Vlaanderen mag dit niet. De verpleegkundige handelingen 
van een verzorgende IG komen min of meer overeen met wat afgestudeerden met een 
HBO5 diploma (gegradueerden) in Vlaanderen mogen doen. 

Wat betreft doelgroepen stellen we vast dat kinderen niet tot de doelgroep van verzor-
genden IG behoren, wat wel het geval is bij verzorgenden in Vlaanderen. 
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Doordat verzorgenden IG meer verantwoordelijkheid dragen en ook verpleegtechnische 
handelingen mogen uitvoeren, is er het aanvoelen bij de gesprekspartners binnen de 
scholen dat verzorgenden IG over een hoger niveau beschikken dan verzorgenden in 
Vlaanderen. Nochtans is hun niveau binnen het Europees Kwalificatieraamwerk hetzelf-
de. Toch zullen verzorgenden in Vlaanderen op een aantal vlakken (verantwoordelijk-
heid, verpleegtechnische handelingen) tekortschieten als ze een functie als verzorgende 
IG in Nederland zouden invullen. 

Het aanpakken van deze verschillen via aanvullende opleiding van de Vlaamse verzor-
genden is ons inziens niet haalbaar. De scholen dienen hun leerplannen te volgen. In 
België wordt immers bij koninklijk besluit geregeld welke kwalificaties nodig zijn om ver-
pleegtechnische handelingen te mogen uitvoeren. Deze handelingen zijn niet toegelaten 
voor verzorgenden.   

Bij het vergelijken van de competenties voor de studierichting ‘lassen-constructie’ 
(derde graad bso) in Vlaanderen en het beroep ‘basislasser’ in Zeeland/Nederland 
stellen we vast dat de aanpak van de opleidingen heel verschillend is. In Vlaanderen 
wordt de opleiding grotendeels in de school zelf gegeven, en is de interactie met het 
bedrijfsleven beperkt. De leerlingen lopen in het tweede jaar wel stage, maar die is niet 
in verhouding tot wat de leerlingen in Zeeland aan praktijkervaring opdoen in het be-
drijfsleven (het VVKSO legt op dat de leerlingen minstens 2 uur stage per week hebben 
in het tweede jaar. In het GO! heeft men 4 tot 8 uur stage in het tweede leerjaar).  

In Zeeland wordt de opleiding basislasser enkel aangeboden via de beroepsbegeleiden-
de leerweg. Dit betekent dat de leerlingen slechts één dag in de week op school zitten. 
De andere vier dagen werken ze in een bedrijf via een leer-arbeidsovereenkomst. Dit 
maakt dat de bedrijven mee verantwoordelijk gemaakt worden voor de opleiding en dat 
ze mee instaan voor het afleveren van goede lassers op de arbeidsmarkt. Deze aanpak 
van sterke samenwerking en interactie met het bedrijfsleven werkt uitstekend in Zeeland.  

Een ander belangrijk verschil tussen de opleidingen is dat alle afgestudeerde basislassers 
aan Scalda, de enige school voor middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland, twee lasdi-
ploma’s niveau 2 NIL op zak hebben, bovenop hun ‘schooldiploma’ van basislasser 
niveau 2. In Vlaanderen kunnen leerlingen die het tweede jaar van de derde graad las-
sen-constructie beëindigen geen erkende lascertificaten voorleggen. Dergelijke certifica-
ten zijn nochtans heel belangrijk in de bedrijven, want ook zij moeten meer en meer aan 
de Europese normen voldoen.    

Als we het niveau van de opleiding vergelijken, dan zou de opleiding in Vlaanderen 
volgens het Europees Kwalificatieraamwerk overeenkomen met een kwalificatie op ni-
veau 3, de opleiding in Zeeland op niveau 2. Nochtans blijkt niet uit onze analyse dat 
de competenties van een basislasser uit Zeeland veel zouden verschillen van die van een 
lasser-constructeur. Het feit dat een basislasser bovendien beschikt over erkende lascerti-
ficaten maakt dat zijn profiel beter zal aansluiten bij de verwachtingen van het bedrijfsle-
ven.  

Aangezien de verworven competenties na de opleiding lassen in Vlaanderen en Zeeland 
min of meer gelijk is, is er geen behoefte aan aanvullende opleiding aan één of beide 
zijden van de grens. Wel is duidelijk dat het verwerven van lascertificaten tijdens de 
opleiding een belangrijke meerwaarde zou zijn voor de leerlingen in de Vlaamse oplei-
ding lassen-constructie.  

Verder is het aan te bevelen om, vooral voor technische functies, de samenwerking 
tussen scholen en bedrijfsleven in Vlaanderen te intensifiëren.  

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat scholen aan weerszijden van de grens niet 
weten hoe het onderwijs en de opleidingen aan de andere kant van de grens georgani-
seerd worden. Meer informatie-uitwisseling en meer grensoverschrijdende sa-
menwerking tussen scholen zouden hieraan kunnen tegemoetkomen. Uitwisseling 
van leerlingen, het zoeken naar stageplaatsen over de grens, grensover-
schrijdend overleg rond bepaalde opleidingen en de vergelijking van com-
petenties voor andere beroepen dienen dan ook sterk aangemoedigd te worden. 

________________________ 





wes research & strategy vzw
Baron Ruzettelaan 27
8310 Brugge
T  +32 50 36 71 36
F  +32 50 36 31 86
info@wes.be
www.wes.be

BTW BE 0408.382.668
BNP Paribas Fortis 

IBAN BE93 2800 2342 8567
BIC GEBABEBB 


