DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS
EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering houdende de
erkenning van de beroepskwalificaties juridisch deskundige,
outdoor animator, monteur installatietechnieken,
brandertechnicus, beiaardier, technicus installatietechnieken,
vakman installatietechnieken, restauratievakman schrijnwerk,
restauratievakman metselwerk, restauratievakman pleister- en
stucwerk, restauratievakman dakwerk, restauratievakman
schilder- en decoratiewerk, restauratievakman meubelen

1. INHOUDELIJK
1

Context

Het decreet van 30 april 2009 betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur (artikel 12)
bepaalt dat de Vlaamse Regering op basis van een erkenningsadvies van het Agentschap
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
beslist over de erkenning van een beroepskwalificatie. Een beroepskwalificatie is een
afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden
uitgeoefend.
Een beroepskwalificatie komt als volgt tot stand:
- de minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en de minister bevoegd voor Werk,
bepalen de prioriteiten voor het opstellen van beroepskwalificatiedossiers;
- AHOVOKS ondersteunt de relevante arbeidsmarktactoren of, als het gaat over
maatschappelijke rollen, de relevante overheidsdiensten of organisaties, bij het
opstellen van een beroepskwalificatiedossier;
- de betrokken arbeidsmarktactoren dienen bij AHOVOKS een
beroepskwalificatiedossier in dat op een inschaalbare wijze een geheel aan
beroepscompetenties beschrijft, afgeleid uit één of meer
beroepscompetentieprofielen (Competent) of afgeleid uit andere
beroepsreferentiekaders bij ontstentenis van beroepscompetentieprofielen;
- de valideringscommissie valideert het beroepskwalificatiedossier;
- de inschalingscommissie schaalt het beroepskwalificatiedossier in;
- AHOVOKS voert een marginale toetsing uit waarbij nagegaan wordt of alle
vormvoorwaarden zijn vervuld, of het proces in alle redelijkheid is verlopen en of
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resultaat niet manifest, noch kennelijk onredelijk is;
AHOVOKS formuleert t.a.v. de Vlaamse Regering een erkenningsadvies;
de Vlaamse Regering beslist binnen een termijn van vier weken na indiening van het
erkenningsdossier.

-

Als bijlage bij deze nota werden de erkenningsadviezen van AHOVOKS toegevoegd.

2

Inhoud van de ontwerpen

Bij deze ontwerpen van besluit erkent de Vlaamse Regering, op advies van AHOVOKS,
volgende beroepskwalificaties:
1. Juridisch deskundige
Definitie:
Het ondersteunen, adviseren en informeren van de leidinggevende en cliënten over juridische
procedures en het realiseren, coördineren, opvolgen en evalueren van juridische projecten en acties rekening houdend met de wettelijke voorschriften teneinde het verloop van de juridische
en gerechtelijke procedure te optimaliseren in functie van de realisatie van het beleidsplan.
Situering:
- De inhoud van deze beroepskwalificatie werd bepaald door Liberform, Vormingsfonds Vrije
Beroepen.
- De gespecialiseerde administratieve beroepen (HR deskundige, communicatie deskundige,
marketing deskundige,…) hebben enerzijds een luik met gemeenschappelijk competenties en
anderzijds een luik met gespecialiseerde competenties die de focus leggen op de specialisatie. De
noodzaak om voor elke gespecialiseerd beroep een afzonderlijk dossier op te maken is groot
doordat de gespecialiseerde competenties zeer verschillend zijn.
- Binnen de administratieve beroepen is doorgroeien naar andere beroepen mogelijk mits het
verwerven van bijkomende competenties.
Procedure:
-

Ingediend op 24 augustus 2017
Gevalideerd op 13 september 2017
Ingeschaald op 13 oktober 2017 (niveau 5)
Marginale toetsing op 14 november 2017
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 5)

Conclusie: niveau 5
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2. Outdoor animator
Definitie:
De outdoor animator begeleidt deelnemers die actief deelnemen aan outdoor activiteit(en)
teneinde een kwaliteitsvolle activiteit aan te bieden voor ontspanning en/of voor persoonlijke
ontwikkeling.
Situering:
- De beroepskwalificatie van ‘Outdoor animator’ is ingediend door de European Confederation of
Outdoor Employers, Beroepsfederatie van Natuursportondernemingen (BFNO), The Outsider
cvba. Daarnaast hebben meerdere organisaties als mede-indieners meegewerkt aan de opmaak
van de beroepskwalificatie.
- De animator (cluster Toerisme) en de outdoor-animator (cluster Sport) hebben enkele
gemeenschappelijke competenties maar bij de outdoor-animator ligt de focus op
de sportactiviteiten.
Procedure:
-

Ingediend op 14 maart 2017
Gevalideerd op 6 juni 2017
Ingeschaald op 23 maart 2018 (niveau 5)
Marginale toetsing op 30 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 5)

Conclusie: niveau 5
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3. Monteur installatietechnieken
Definitie:
De monteur installatietechnieken monteert en plaatst leidingen, kanalen, toestellen en
toebehoren aan de hand van plannen en instructies teneinde een sanitaire, centrale
verwarmings- of ventilatie-installatie voor een residentieel of niet-residentieel gebouw klaar te
maken voor het in dienst stellen.
Situering:
- De beroepskwalificatie werd inhoudelijk bepaald door Constructiv (bouwsector). De VDAB
leverde vacaturegegevens aan.
- De monteur kan montagewerk van leidingen, kanalen en toestellen uitvoeren. De belangrijkste
montage werkzaamheden zijn: plaatsen van toestellen, aansluiten en verbinden van leidingen,
isoleren van leidingen. De leidingen voor de systemen voor drinkwaterbehandeling,
hemelwatergebruik, drukverhoging, afvalwaterbehandeling en andere toestellen (vetafscheider,
septische put, kleinschalige waterzuivering, aerobe en anaerobe filters, filters, ontharders,
omgekeerde osmose, ontharden met harsen, pompgroepen met voorraadvat of pompen met
variabele snelheid ...) zullen ook door de monteur worden aangelegd.
- De beschreven competenties komen tegemoet aan de kwaliteitseisen voor het kwaliteitslabel
voor gasinstallaties (CERGA). Het behalen van een dergelijk certificaat is een meerwaarde.
- De monteur installatietechnieken kan, mits het verwerven van bijkomende competenties,
doorstromen naar het beroep van vakman installatietechnieken en koelmonteur.
Procedure:
-

Ingediend op 9 maart 2018
Gevalideerd op 22 maart 2018
Ingeschaald op 4 mei 2018 (niveau 3)
Marginale toetsing op 30 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 3)

Conclusie: niveau 3
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4. Brandertechnicus
Definitie:
De brandertechnicus controleert, stelt regelingen in en voert metingen uit aan gas-, stookolie- en
vaste brandstofbranders in gebouwen voor residentieel en niet- residentieel gebruik teneinde
deze verwarmingstoestellen op te starten, te regelen, te onderhouden en te herstellen.
Situering:
- De beroepskwalificatie werd inhoudelijk bepaald door Constructiv (bouwsector). De VDAB
leverde vacaturegegevens aan.
- Hij/zij kan verschillende brandersystemen voor verwarmingsinstallaties onderhouden en
herstellen. Daarnaast moet hij/zij een breed zicht hebben op de verschillende technieken voor
brandertechnieken om in het contact met de klant steeds de meest geschikte installatie aan te
bieden, eventueel na het uitvoeren van een verwarmingsaudit. De brandertechnicus zorgt voor
de opstart, regeling, foutopsporing en herstellingen van een verwarmingsketel. Ook het
onderhouden van deze verwarmingsketel/ brander behoort tot zijn takenpakket, evenals het
controleren en reinigen van de rookgasafvoersystemen (schoorstenen)
Het onderhoud van de opslagtanks voor vloeibare brandstof (stookolie) van residentiele
installaties kan ook door hem/ haar worden uitgevoerd.
- De brandertechnicus kan, mits het verwerven van bijkomende competenties, doorstromen naar
het beroep van regeltechnicus klimatisatie.
Procedure:
-

Ingediend op 9 maart 2018
Gevalideerd op 22 maart 2018
Ingeschaald op 4 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 30 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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5. Beiaardier
Definitie:
Een beiaardier studeert, arrangeert en voert muziek uit op de beiaard, organiseert concerten en
activiteiten en draagt zorg voor het instrument teneinde bij te dragen aan het culturele leven en
te voldoen aan de UNESCO vereisten van “best safeguarding practice” voor het immateriee l
cultureel werelderfgoed.
Situering:
- Het beroepskwalificatiedossier werd ingediend door Vlaamse Beiaard Vereniging.
- De beiaardier en zijn activiteiten zijn door UNESCO erkend als “best safeguarding practice” voor
het immaterieel cultureel werelderfgoed. In deze context zet de beiaardier zich in voor het
bewaren, het doorgeven, de uitwisseling en de bewustwording van onroerend erfgoed. De
beiaardier integreert de beiaardcultuur als onroerend erfgoed in het culturele landschap van
vandaag.
Procedure:
-

Ingediend op 1 februari 2018
Gevalideerd op 22 maart 2018
Ingeschaald op 4 mei 2018 (niveau 5)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 5)

Conclusie: niveau 5
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6. Technicus installatietechnieken
Definitie:
De technicus installatietechnieken controleert, stelt regelingen in en voert metingen uit aan
sanitaire installaties en centrale verwarmingsinstallatie in gebouwen voor residentieel en tertiair
gebruik en ook ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie in gebouwen voor residentieel gebruik
teneinde deze installaties op te starten, te regelen, te onderhouden en te herstellen
Situering:
- De beroepskwalificatie werd inhoudelijk bepaald door Constructiv (bouwsector). De VDAB
leverde vacaturegegevens aan.
- De technicus zorgt voor de opstart, regeling, onderhoud, foutopsporing en herstellingen van
een sanitaire, verwarmings- of ventilatie installatie, met uitzondering van het opstarten en
onderhouden van de toestellen voor de centrale warmteproductie (deze taken zijn weggelegd
voor de brandertechnicus of de technicus hernieuwbare energietechnieken). De systemen voor
drinkwaterbehandeling, hemelwatergebruik, afvalwaterbehandeling en drukverhoging
(vetafscheider, septische put, kleinschalige waterzuivering, aerobe en anaerobe filters, filters,
ontharders, omgekeerde osmose, ontharden met harsen, pompgroepen met voorraadvat of
pompen met variabele snelheid ...) zullen ook door hem/ haar worden geselecteerd, ingeregeld,
opgestart, onderhouden en hersteld.
- De beschreven competenties komen tegemoet aan de kwaliteitseisen voor het kwaliteitslabel
voor gasinstallaties (CERGA).
- De technicus installatietechnieken kan, mits het verwerven van bijkomende competenties,
doorstromen naar het beroep van coördinator installatietechnieken.
Procedure:
-

Ingediend op 9 maart 2018
Gevalideerd op 22 maart 2018
Ingeschaald op 4 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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7. Vakman installatietechnieken
Definitie:
De vakman installatietechnieken selecteert en plaatst installaties voor water, riolering, gas en
distributieleidingen van vloeistoffen of gassen, teneinde de eigen sanitaire, centrale
verwarmings- of ventilatie-installatie voor een residentieel of niet-residentieel gebouw in
dienst te stellen.
Situering:
- De beroepskwalificatie werd inhoudelijk bepaald door Constructiv (bouwsector). De VDAB
leverde vacaturegegevens aan.
- De vakman selecteert buizen voor de residentiële (huishoudelijke) installaties, kiest de
installatieonderdelen voor deze installaties overeenkomstig met het plan en met een
selectiehulpmiddel. De systemen voor drinkwaterbehandeling, hemelwatergebruik,
afvalwaterbehandeling en drukverhoging (vetafscheider, septische put, kleinschalige
waterzuivering, aerobe en anaerobe filters, filters, ontharders, omgekeerde osmose, ontharden
met harsen, pompgroepen met voorraadvat of pompen met variabele snelheid ...) zullen ook
door hem/ haar worden geplaatst en aangesloten.
- De beschreven competenties komen tegemoet aan de kwaliteitseisen voor het kwaliteitslabel
voor gasinstallaties (CERGA). Het behalen van een dergelijk certificaat is een meerwaarde.
- De uitvoerder dient eveneens slagvaardig te kunnen omgaan met de nieuwe technieken voor de
productie van warm water. We denken hierbij aan de systemen die werken op hernieuwbare energie (of in hybride toepassing) zoals thermische zonne-systemen, warmtepompen, microwarmtekracht koppeling, ondiepe geothermische systemen ….
- De vakman installatietechnieken kan, mits het verwerven van bijkomende competenties,
doorstromen naar het beroep van technicus installatietechnieken.
Procedure:
-

Ingediend op 9 maart 2018
Gevalideerd op 22 maart 2018
Ingeschaald op 4 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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8. Restauratievakman schrijnwerk
Definitie:
De restauratievakman schrijnwerk conserveert en restaureert houten schrijnwerk in historische
gebouwen teneinde deze in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
Situering:
- Constructiv (bouwsector) en Woodwize (houtsector) hebben deze beroepskwalificatie
inhoudelijk opgemaakt.
- De restauratievakman schrijnwerker voert de vereiste behandelingen uit aan hout- en
schrijnwerk in gebouwen. Het houtwerk in gebouwen maakt het hart uit van zijn functie. Alle
handelingen die gericht zijn op de conservatie of restauratie ervan, behoren tot zijn
bevoegdheidsdomein. Een volleerd restauratievakman schrijnwerker voert alle taken uit aan het
houten schrijnwerk van gebouwen. Hij werkt aan ramen, deuren, maar ook aan trappen,
gevelbekledingen,…
De restauratievakman schrijnwerk moet over alle competenties van de schrijnwerker beschi kken.
Enkel als hij de competenties, beschreven in het BKD Schrijnwerker bezit, kan hij doorgroeien als
Restauratievakman Schrijnwerker.
Procedure:
-

Ingediend op 24 augustus 2017
Gevalideerd op 13 september 2017
Ingeschaald op 25 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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9. Restauratievakman metselwerk
Definitie:
De restauratievakman metselwerk conserveert en restaureert metselwerk van historische
gebouwen teneinde dit in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
Situering:
- Constructiv (bouwsector) heeft deze beroepskwalificatie inhoudelijk opgemaakt.
- De taak van een restauratievakman metselwerk bestaat eruit aan de hand van plannen;
bakstenen, stenen en blokken met aangepaste mortels te verwerken in historisch waardevolle
gebouwen. De restauratievakman metselwerk herstelt de binnen- en buitenmuren van
gebouwen en funderingen. Daarbij moet hij ook omgaan met venster- en deuromlijstingen,
dorpels, balken, lateien en vloeren. De restauratievakman metselwerk staat eveneens in voor het
aansluiten van rioolleidingen en regenwaterputten en wordt ook belast met het uitvoeren van
decoratief metselwerk.
- De restauratievakman metselwerk moet over alle competenties van de metselaar beschikken.
Enkel als hij de competenties, beschreven in het BKD Metselaar bezit, kan hij doorgroeien als
Restauratievakman Metselwerk.
Procedure:
-

Ingediend op 14 februari 2017
Gevalideerd op 20 februari 2017
Ingeschaald op 25 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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10. Restauratievakman pleister- en stucwerk
Definitie:
Een restauratievakman pleister- en stucwerk voert restauraties en specialistisch decoratief
pleister en -stucwerk uit aan wanden, plafonds en gevels teneinde gebouwen terug te brengen in
de oorspronkelijke staat.
Situering:
- Constructiv (bouwsector) heeft deze beroepskwalificatie inhoudelijk opgemaakt.
- De restauratievakman pleister- en stucwerk voert na opdracht van zijn leidinggevende
restauraties en specialistisch decoratief pleister- en stucwerk uit aan wanden, plafonds en
gevels. Hij voert zijn werkzaamheden zowel binnen (restaureren/decoreren van wanden en
plafonds) als buiten (aan gevels) uit en moet hierbij rekening houden met de kwetsbare staat van
gebouwen, het veilig werken op hoogte en weersomstandigheden. De restauratievakman
pleister- en stucwerk kan zowel worden ingezet aan het begin van een restauratietraject als
tijdens al ingang gezette werkzaamheden, waarbij een beroep wordt gedaan op zijn
deskundigheid.
- De restauratievakman pleister- en stucwerk moet alle competenties van de stukadoor
beschikken. Enkel als men de competenties, beschreven in het BKD "Stukadoor" bezit, kan men
doorgroeien als "restauratievakman pleister- en stucwerk".
Procedure:
-

Ingediend op 14 februari 2017
Gevalideerd op 20 februari 2017
Ingeschaald op 25 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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11. Restauratievakman dakwerk
Definitie:
De restauratievakman dakwerk conserveert en restaureert dakwerk voor historische gebouwen
teneinde deze in zijn oorspronkelijke staat te herstellen
Situering:
- Constructiv (bouwsector) heeft deze beroepskwalificatie inhoudelijk opgemaakt.
- Net als de (nieuwbouw)dakdekker, van wie hij de basiskennis en -vaardigheden moet
beheersen, is een restauratievakman dakbedekking een veelzijdig vakman. Vooraleer hij met
pannen, leien of andere materialen het dak dicht legt, brengt hij onder andere ondersteuningen
aan. Hij treft voorzieningen voor lichtkoepels, voor rookgasafvoeren of voor de
hemelwaterafvoer. Hij brengt zinken en andere afdichtingen, isolatiematerialen, beschermfolies,
… aan.
- De restauratievakman dakwerk moet alle competenties van de dakdekker beschikken. Enkel als
men de competenties, beschreven in het BKD "Dakdekker" bezit, kan men doorgroeien als
"restauratievakman dakwerk".
Procedure:
-

Ingediend op 14 februari 2017
Gevalideerd op 20 februari 2017
Ingeschaald op 25 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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12. Restauratievakman schilder- en decoratiewerk
Definitie:
Een restauratievakman voor schilder- en decoratiewerk conserveert en restaureert schilderwerk
en wand- en vloerbekledingen in historische gebouwen teneinde deze in hun oorspronkelijke
staat te herstellen.
Situering:
- Constructiv (bouwsector) heeft deze beroepskwalificatie inhoudelijk opgemaakt.
- De restauratievakman schilder- en decoratiewerk voert restauratie- of conserveringswerken uit
met behulp van verschillende decoratieve schildertechnieken voor onroerend erfgoed. Met
respect voor de erfgoedconvenants en in overleg met andere deskundigen en instellingen die
werken rond erfgoed, analyseert hij de initieel gebruikte materialen en techniek, zodat hij zijn
werkmethode om de restauratie- of conserveringswerken uit te voeren, op punt kan stellen. In
een historische context decoreert hij grotere vlakke oppervlakken, voert hij poly- en
monochroom schilderwerk uit, reconstrueert hij figuratieve wanddecoraties uit de vrije hand en
voltooit hij decoratieschilderingen met een aantal verfijnde afwerkingstechni eken.
- De restauratievakman schilder- en decoratiewerk moet alle competenties van de schilderdecorateur beschikken. Enkel als men de competenties, beschreven in het BKD "Schilderdecorateur" bezit, kan men doorgroeien als "restauratievakman schilder- en decoratiewerk".
Procedure:
-

Ingediend op 14 februari 2017
Gevalideerd op 20 februari 2017
Ingeschaald op 25 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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13. Restauratievakman meubelen
Definitie:
De restauratievakman meubels conserveert, restaureert en werkt houten klassieke en moderne
meubels af teneinde deze in hun oorspronkelijke staat te herstellen
Situering:
- Woodwize (opleidingscentrum hout), FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en
BRK-APROA (Beroepsvereniging van conservators-restaurateurs van kunstvoorwerpen)hebben
deze beroepskwalificatie inhoudelijk opgemaakt.
- De restauratievakman meubels moet over alle competenties van de meubelmaker beschikken.
Enkel als hij de competenties, beschreven in het BKD meubelmaker bezit, kan hij doorgroeien als
Restauratievakman meubel.
De restauratievakman meubels voert de vereiste behandelingen uit aan klassieke en moderne
houten meubelen. Het houtwerk aan antieke meubelen maakt het hart uit van zijn functie. Alle
handelingen die gericht zijn op de conservatie of restauratie ervan, behoren tot zijn
bevoegdheidsdomein.
Procedure:
-

Ingediend op 29 januari 2018
Gevalideerd op 22 maart 2018
Ingeschaald op 25 mei 2018 (niveau 4)
Marginale toetsing op 31 mei 2018
Erkenningsadvies op 13 juni 2018 (niveau 4)

Conclusie: niveau 4
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2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Het erkennen van beroepskwalificaties heeft geen budgettaire weerslag. Dergelijke
erkenningen leiden immers niet automatisch tot opleidingen. Binnen onderwijs kunnen
nieuwe opleidingen tot stand komen op basis van beroepskwalificaties, maar hiervoor moet
een afzonderlijke procedure worden gevolgd. Pas wanneer nieuwe opleidingen tot stand
komen, kan er een budgettaire weerslag zijn.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 11 juli 2018 en
bevestigde tevens dat het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, niet
vereist is.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op
personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld en de
ontvangsten.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
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5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
1. Taal- en wetgevingstechnisch advies
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2018/238 van 5 juni 2018.
2. RIA
Deze ontwerpen van besluit bevatten geen regelgeving. De beslissingen die de regering hier
neemt, zijn het resultaat van een in de regelgeving beschreven procedure.
Er werd dan ook geen RIA opgesteld.
De ontwerpen van besluit impliceren geen bijkomende administratieve lasten voor de
betrokken instellingen.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan:
1. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie juridisch deskundige en de bijbehorende bijlage
2. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie outdoor animator en de bijbehorende bijlage
3. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie monteur installatietechnieken en de bijbehorende bijlage
4. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie brandertechnicus en de bijbehorende bijlage
5. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie beiaardier en de bijbehorende bijlage
6. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie technicus installatietechnieken en de bijbehorende bijlage
7. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie vakman installatietechnieken en de bijbehorende bijlage
8. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie restauratievakman schrijnwerk en de bijbehorende bijlage
9. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie restauratievakman metselwerk en de bijbehorende bijlage
10. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie restauratievakman pleister- en stucwerk en de bijbehorende
bijlage
11. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie restauratievakman dakwerk en de bijbehorende bijlage
12. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie restauratievakman schilder- en decoratiewerk en de
bijbehorende bijlage
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13. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de
beroepskwalificatie restauratievakman meubelen en de bijbehorende bijlage

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde Crevits

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe Muyters
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