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[S − C − 2000/35037]N. 2000 — 222

7 SEPTEMBER 1999. — Besluit van de Vlaamse regering houdende de ordening van de bestaande afdelingen
van het onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs,
inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 1999;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 23 maart 1999, betreffende de aanvraag om advies bij de
Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 juni 1999 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De afdelingen van het secundair onderwijs voor sociale promotie worden in volgende studiegebieden
geordend :

Studiegebied : algemene vorming
algemene vorming
algemene vorming - 2e graad
algemene vorming - TSO 2e graad : handel - talen
tweedekansonderwijs
voorbereidend reoriënteringsjaar

Studiegebied : auto
auto- elektronica
automechanica
automechanica - diesel
automechanica - benzine
automechanica - benzinemotoren
automechanica - chassis
autotechniek
autotechniek - diesel
autotechnieken - diesel
carrosserie
carrosserieherstelling
carrosserieherstelling - aanvulling
carrosserie - plaatbewerking
diesel en LPG
dieseltechniek
fiets- en bromfietsmechanica
garage
koetswerk
plaatbewerking - koetswerk

Studiegebied : bedrijfsbeheer
arbeidskunde
bedrijfsbeheer
bedrijfsbeheer distributie-attest
bedrijfsbeheer, distributie-attest, vestigingswet

Studiegebied : boekbinden
boekbinden
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Studiegebied : bouw
basisopleiding metselen
bijzondere bouwafwerkingstechnieken
bouw
bouw - afwerkingstechnieken
bouwbedrijf
bouwkundig tekenen
bouw - metselen
bouwtechniek
CAD - bouwkundig tekenen
chape - pleisterwerken
gevorderd metselen
klusjesdienst
lood- en zinkbewerking
metselen en siermetselen
onderhoudstechnieken (1)
openbare werken
restauratie, renovatie
restauratie, renovatietechnieken
restauratie- en renovatiebouw
siermetselen
steenkappen
stukadoor
vloeren - tegelzetten

Studiegebied : chemie
algemene biochemie
basisopleiding chemische technologie
basisopleiding chemische technieken
biochemie
brouwerij, mouterij en gistingsbedrijven
chemische productietechnieken
industriële chemie
proceschemie
maalderij en veevoederbedrijven
scheikunde

Studiegebied : confectie
kleding - industriële technieken

Studiegebied : decoratieve technieken
behangen - garneren
etalage
industriële schilder- en decoratietechnieken
letterschilderen- en decoratie
publiciteitsschilderen
schilder- en decoratietechnieken
schilderwerk
schilderwerken
woningdecoratie

Studiegebied : diamantbewerking
diamantbewerking

Studiegebied : fotografie
fotografie
fotografie - vervolmaking
wetenschappelijke fotografie

Studiegebied : grafische technieken
beeldverwerking micromontage
beeldverwerking - scanner
desktop lay-out
desktop lay-out voor gevorderden
desktoppublishing
digitale communicatie
digitale fotografie
drukken
druktechnieken
elektronische paginaopmaak en multimedia
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fotografie : afdruk en verwerkingstechnieken
grafische vormgeving
grafisch productiebediende ordervoorbereider
grondtechnieken zeefdruk
montage - kopie
multimedia
nettekenen
ontwerp en illustreren
offsetmeerkleurendruk en besturingssystemen
opmaaktechnieken
reprofotografie
tekst- en beeldintegratie
tekstvervaardiging - offsetdrukken
toegepaste grafische technieken
werktekenen
zettechnieken

Studiegebied : handel (commerce)
administratie
administratieve programmeertaal :
tekst en gegevensverwerking
bedrijfsadministratie
bedrijfsadministratieve toepassingssoftware
bedrijfsadministratieve informatica
bedrijfsadministratieve informatica

toepassingspakketten
programmeren in een gegevensbankomgeving
analyse van een bedrijfsadministratief informatiesysteem

boekhouden
boekhouden - computer
boekhouden - informatica
boekhouden voor eenmanszaak
burotica
burotica - module boekhouden
dactylografie
dactylografie en tekstverwerking
dactylografie - tekstverwerking + informatica
datacommunicatie
elektronisch rekenblad
expeditie
fiscaliteit in de praktijk
Franse steno-dactylografie
gegevensbankbeheer
gegevensverwerking
gevorderde kantoorautomatisering
gevorderde toepassingssoftware
handelsboekhouden
informatica
informatica basic
informatica - programmeren
informatica - programmeren

wetenschappelijke programmeertaal
administratieve programmeertaal
specifieke toepassingen

informatica - software voor beginners
informatica - toepassingssoftware
informatiekunde
initiatie in de informatica
integrale kwaliteitszorg
integratie toepassingspakketten
magazijnbediende
maritieme handel
marketing en verkoopsbeleid
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medisch secretariaat.
Nederlandse dactylografie
Nederlandse steno-dactylografie
Nederlandse steno-dactylografie met tekstverwerking
Nederlandstalig secretariaat
personal computing
programmeren
programmeren gegevensbeheer
programmeren in basic
programmeren in C
programmeren in Dbase
programmeren in delphi
programmeren in Pascal en C
progammeren in SQL en C
public relations (2) en onthaal
schadeverzekering
secretariaat
secretariaat - correspondentie
steno-dactylografie
tekstverwerking
tekstverwerking - specialisatie
telefonist - receptionist
toepassing boekhouden
toepassingspakketten
toepassingssoftware
toepassingssoftware Dbase
toepassingssoftware :

toepassing gegevensbestanden
toepassing spreadsheet

tweetalige dactylografie
verkoop en distributie
verkoop en publiciteit
verkoop, distributie en publiciteit
websitebouwer
werkplaatsorganisatie
zakelijke communicatie

Studiegebied : hout
cnc-gestuurde houtbewerkingsmachines
hout
houtbewerking
hout en bouw
houtbewerking - schrijnwerkerij
houtbewerking - meubelmaken
meubel- en binnenhuisontwerpen
meubelmakerij
meubelmaken - schrijnwerkerij
schrijnwerkerij
stijlmeubelen

Studiegebied : huishoudelijk onderwijs
bloemenschikken
bloemenschikken en binden
bontwerk
breien
dameskleding
dieet-kookkunst
draadverwerking
eenvoudig gezonde keuken
familiale naad
gezinskleding
huishoudelijk koken
huishoudelijk koken en gebak
huishoudelijke naad
huishoudelijk naaien
huishoudkunde
huishoudkunde - koken

2325BELGISCH STAATSBLAD — 26.01.2000 — MONITEUR BELGE



kinderkleding
kinder- en juniorkleding
kleding
kleding : creatie en verkoop
kleding - kleermaken dames
koken
koken : dagschotels
koken en gebak
koken, voeding en gezinsopvoeding
kunst in de woning
modes en kunstbloemen
modes en modeartikelen
onderhoud van linnen en kleding
patroonstudie
peuter- en kleuterkleding
textielverwerking
tienerkleding
verkoop, retouche en etalage
voeding
voeding en kookkunst
wijnen en cocktails

Studiegebied : juwelen
edelsteenzetten
goudsmederij
juwelenherstelling
uurwerkmaken

Studiegebied : kant
Binchekant
bloemwerk, rococo, florence kant
Brugs bloemwerk
Brugs bloemwerk en moderne kant
borduren
cluny
creatief met oude kant
duchesse en rosaline kant
fijn bloemwerk
fijne kant
gevorderde stropkant, Russische cluny
kant
kant - bloemwerk
kant - duchesse
kant - moderne kant
Parijse kant
Russische kant basis
Russische kant vervolmaking
stropkant
stropkant basis
stropkant vervolmaking
toegepaste kant
Vlaanderse kant
Vlaanderse en Beverse kant

Studiegebied : koeling en warmte
centrale verwarming
centrale verwarming en sanitaire installaties
centrale verwarming - koeltechniek - klimatisatie
centrale verwarming - verbrandingscontrole
koeltechniek
koeltechnieken
sanitaire installaties

Studiegebied : land- en tuinbouw
bloementeelt en bloemschikken
boomchirurgie
snoeitechnieken
tuinbouw
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Studiegebied : lederbewerking
lederbewerking

Studiegebied : lichaamsverzorging
film- en tv make-up
gelaatsverzorging
grime
grime voor film en tv
haartooi
haartooi - dames
haartooi - heren
haartooi - schoonheidsverzorging
haarverzorging
lichaamsverzorging
lichaamsverzorging - esthetiek
make-up
manicure
manicure en make-up
pedicure
schoonheidsverzorging
schoonheidsverzorging :

voet- en handverzorging
gelaatsverzorging
lichaamsverzorging

schoonheidszorgen
schoonheidszorgen - haartooi :

specialiteit dameskappen
specialiteit herenkappen

toneelkappen
voetverzorging

Studiegebied : maritieme opleidingen
fluvio-maritieme opleiding

Studiegebied : mechanica - elektriciteit
audio- video- en ktv-techniek
automatisering
automatiseringstechnieken
automatiseringstechnieken PLC
booglassen
breimachines
cad
cad basisopleiding
cad gevorderden
cad-tekenen
cnc-gestuurde werktuigmachine
composiettechnieken
computergestuurde productie- en tekentechnieken
computertechnicus
datatransmissie en industriële sturingen
digitale electronica
draaien en frezen
elektromechanica
elektromechanische onderhoudstechnieken
elektronica
elektricien voor huishoudelijke installaties
elektricien voor industriële installaties
elektriciteit
elektrische installaties
fotolassen plm
gassmeltlassen
gassmeltlassen - vlambooglassen
gevorderd booglassen
gevorderd gassmeltlassen
industriële automatisering
industriële elektrotechnieken
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industriële informatica
industriële informatica :

programmeren en basispakketten
microprocessoren en interfacing
programmeren in een technische omgeving
datatransmissie en industriële sturingen

industriële onderhoudstechnieken
initiatie draaien en frezen
kunststoffen
kunststoftechnieken
lassen
lassen - constructie
lassen : elektrisch en gassmeltlassen
lassen - pijpfitten
mechanica
mechanica van dieselmotoren
mechanica - cnc-werktuigmachines en cad
meet- en regeltechniek
mig-mag lassen
nijverheidselektronica
nijverheidskundig tekenen
non-ferrometalen
onderhoudstechnieken
plc
plc-sturingen
plm
pneumatica - hydraulica
radio- en tv-herstelling
radio- en tv-technieken
regeltechniek
slotenmakerij en beveiliging
speciale lastechnieken
tig-lassen
toegepaste automatisering
toegepaste automatie
tv- en videotechniek
vlambooglassen
wetenschappelijk design

Studiegebied : meubelrestauratie en houtsnijden
houtbewerking - restauratie
houtsnijden
houtsnijden - restauratie
houtsnijden voor gevorderden
meubelstofferen
meubelrestauratie
meubelrestaureren
restauratietechnieken van meubelen
restauratie van meubelen
restauratie van oude meubelen
speciale restauratie
speciale restauratietechnieken

Studiegebied : muziekinstrumentenbouw
klavierinstrumentbouw
muziekinstrumentenbouw
strijkinstrumentenbouw
tokkelinstrumentenbouw

Studiegebied : Nederlands tweede taal
culturele en taalkundige integratie
Nederlands voor anderstaligen (LSBL)
Nederlands elementaire kennis

praktische kennis
gevorderde kennis
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Nederlands voor anderstaligen elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis

Nederlands elementaire kennis - versnelde opleiding
socio-culturele integratie voor migranten

Studiegebied : optiek
optiek

Studiegebied : orthopedische technieken
klein-orthopedie

Studiegebied : personenzorg
aanvullende technische scholing
aanvullende technische scholing voor bijstand in de welzijnssector
agogische bijscholing
begeleider-animator voor bejaarden
gezins- en bejaardenconsulente
initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde
intercultureel werk
jeugd- en gehandicaptenzorg
opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg
polyvalent verzorgende
tolk voor doven
vervolmakingscursus voor gebrevetteerde hoofdverple(e)g(st)ers

Studiegebied : smeden
hoefsmederij
siersmeden

Studiegebied : talen
Arabisch elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Chinees elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Deens elementaire kennis
Duits elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Engels elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Esperanto elementaire kennis
praktische kennis
Frans elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Grieks elementaire kennis
praktische kennis
Hebreeuws elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Italiaans elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Japans elementaire kennis
praktische kennis
Pools elementaire kennis
Portugees elementaire kennis
praktische kennis
Russisch elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Spaans elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Turks elementaire kennis
Zweeds elementaire kennis

2329BELGISCH STAATSBLAD — 26.01.2000 — MONITEUR BELGE



praktische kennis
Engels elementaire kennis - versnelde opleiding
Frans elementaire kennis - versnelde opleiding
Duits voor commercieel gebruik
Engels voor commercieel gebruik
Frans voor commercieel gebruik
Spaans voor commercieel gebruik
Engels voor internationale handel en verkeer (le cyclus)
Engels voor internationale handel en verkeer (2e cyclus)
Franse administratieve taal en handel
Frans voor internationale handel. en verkeer

Studiegebied : textiel
algemene textieltechnologie
handweven
montage van textielmachines
technicus textielchemie en veredeling
textieltechnologie
weefkunde
weven

Studiegebied : toerisme
toerisme en onthaal
toeristisch medewerker
toeristisch medewerker streekgids

Studiegebied : voeding
bakken
bakkerij - banketbakkerij
bakkerij - brood
beenhouwerij
brood- en banketbakkerij en confiserie
charcuterie
confiserie - banketbakkerij
drankslijten
experimenteel koken
fijne gerechten
garneren - desserts
garneren - etaleren
gastheer - gastvrouw
gastronomisch koken
gastronomisch koken : koken
gastronomisch koken : versnijden
gastronomisch koken vervolmaking
gastronomische visgerechten
hotelbedrijf
hotel :

desserts
eenvoudig koken
gastronomisch koken
keuken
specialisaties
wijnen, cocktails e.a. dranken

koken - hotelbedrijf
koken - vacuümkoken
luxedegen - getoerde degen
marsepein
miniaturen
pralines
roomijs
serveren, versnijden en flamberen
slager - vleeswarenbereider - fijnkost-traiteur
slagersbedrijf
suikertrekken
stukgebak
taarten
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traiteur
traiteur - banketaannemer
versnijden en serveren
vervolmaking koken
vleeswarentechnologie
wijnkennis
wijnen, cocktails e.a. dranken
wild - gevogelte

Art. 2. De afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie worden in volgende categorieën geordend :

Categorie : artistiek
bouwkunde
monumenten- en landschapszorg
openbare werken
stedenbouw
stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening
topografie
Categorie : economisch

administratie
arbeidsorganisatie
bank, beurs en financiën
bedrijfsadministratie
bedrijfsbeleid
bedrijfsorganisatie
beurs en financiën
boekhouden
boekhouden en fiscale praktijk
boekhouden - fiscaliteit
commerciële organisatie
distributie
informatica
informatica - programmering
fiscale wetgeving
fiscale wetenschappen
marketing
meertalig secretariaat
niet-commercieel management
openbare besturen
reclame en marketing
reclame, marketing en public relations
rechtspraktijk
secretariaat
toeristische gidsen
verkeerskunde
verzekeringen
Categorie : paramedisch

audiologie
bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg
gespecialiseerde verpleegkunde in de radiologie en medische beeldvorming
gespecialiseerde verpleegkundige voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening gezondheidszorg voor

bejaarden.
kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging
kaderopleiding nursing voor gegradueerde psychiatrische verpleging
kaderopleiding nursing geriatrie en bejaardenzorg
orthoptie
verpleegkundige in de thuisgezondheidszorg
Categorie : pedagogisch

gpb-opleiding

Categorie : sociaal
agogische bijscholing orthopedagogie
assistent in de psychologie
bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde
gezinswetenschappen
maatschappelijk werk
orthopedagogie
personeelswerk
sociaal-cultureel werk
sociale readaptatiewetenschappen
syndicaal werk
tolk voor doven
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Categorie : technisch
auto-expertise
bedrijfsautomatisatie
bedrijfsautomatisering
bouw- en houtconstructie
bouw - hout
biotechnologie
cad-cam confectie en textieltechnieken
chemie- en kunststoffentechnologie
elektriciteit
elektromechanica
elektromechanische technieken
elektronica
hydro- en vitroteelt
industriële elektronica
industriële informatica
industriële scheikunde
koel- en verwarmingstechnieken
mechanica
mechanica studiebureau
motorvoertuigentechniek
nijverheidstekenen
parfumerie - kosmetiek
robotica en numerieke besturingen
scheikunde
telecommunicatietechnieken
textielproductietechnieken
textielontwerpen
verven en veredeling
weven

Art. 3. Afdelingen die niet opgenomen zijn in de artikelen 1 en 2 worden vanaf 1 september 1999 geleidelijk
afgebouwd. Deze afbouw gebeurt leerjaar per leerjaar, te beginnen in het laagste.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 september 1999.

De Minister-President van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,
Mevr. M. VANDERPOORTEN

Nota’s

(1) (2) Onder de voorwaarde dat het centrum tijdens het schooljaar 98-99 nog andere opleiding(en) binnen het
studiegebied bouw organiseerde.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

7 SEPTEMBRE 1999. — Arrêté du Gouvernement flamand portant regroupement des sections existantes
de l’enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l’éducation des adultes, notamment l’article 6;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 relative à la demande d’avis auprès du Conseil
d’Etat dans le délai d’un mois;
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Vu l’avis du Conseil d’Etat, rendu le 17 juin 1999, par application de l’article 84, premier alinéa, 1˚, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Les sections de l’enseignement secondaire de promotion sociale sont regroupées dans les disciplines
suivantes :

Discipline : algemene vorming (formation générale)
algemene vorming
algemene vorming - 2e graad
algemene vorming - TSO 2e graad : handel - talen
tweedekansonderwijs
voorbereidend reoriënteringsjaar

Discipline : auto (mécanique automobile)
auto- elektronica
automechanica
automechanica - diesel
automechanica - benzine
automechanica - benzinemotoren
automechanica - chassis
autotechniek
autotechniek - diesel
autotechnieken - diesel
carrosserie
carrosserieherstelling
carrosserieherstelling - aanvulling
carrosserie - plaatbewerking
diesel en LPG
dieseltechniek
fiets- en bromfietsmechanica
garage
koetswerk
plaatbewerking - koetswerk

Discipline : bedrijfsbeheer (gestion d’entreprise)
arbeidskunde
bedrijfsbeheer
bedrijfsbeheer distributie-attest
bedrijfsbeheer, distributie-attest, vestigingswet

Discipline : boekbinden (reliure)
boekbinden

Discipline : bouw (construction)
basisopleiding metselen
bijzondere bouwafwerkingstechnieken
bouw
bouw - afwerkingstechnieken
bouwbedrijf
bouwkundig tekenen
bouw - metselen
bouwtechniek
CAD - bouwkundig tekenen
chape - pleisterwerken
gevorderd metselen
klusjesdienst
lood- en zinkbewerking
metselen en siermetselen
onderhoudstechnieken (1)
openbare werken
restauratie, renovatie
restauratie, renovatietechnieken
restauratie- en renovatiebouw
siermetselen
steenkappen
stukadoor
vloeren - tegelzetten
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Discipline : chemie (chimie)
algemene biochemie
basisopleiding chemische technologie
basisopleiding chemische technieken
biochemie
brouwerij, mouterij en gistingsbedrijven
chemische productietechnieken
industriële chemie
proceschemie
maalderij en veevoederbedrijven
scheikunde

Discipline : confectie (confection)
kleding - industriële technieken

Discipline : decoratieve technieken (techniques décoratives)
behangen - garneren
etalage
industriële schilder- en decoratietechnieken
letterschilderen- en decoratie
publiciteitsschilderen
schilder- en decoratietechnieken
schilderwerk
schilderwerken
woningdecoratie

Discipline : diamantbewerking (taillage de diamants)
diamantbewerking

Discipline : fotografie (photographie)
fotografie
fotografie - vervolmaking
wetenschappelijke fotografie

Discipline : grafische technieken (techniques graphiques)
beeldverwerking micromontage
beeldverwerking - scanner
desktop lay-out
desktop lay-out voor gevorderden
desktoppublishing
digitale communicatie
digitale fotografie
drukken
druktechnieken
elektronische paginaopmaak en multimedia
fotografie : afdruk en verwerkingstechnieken
grafische vormgeving
grafisch productiebediende ordervoorbereider
grondtechnieken zeefdruk
montage - kopie
multimedia
nettekenen
ontwerp en illustreren
offsetmeerkleurendruk en besturingssystemen
opmaaktechnieken
reprofotografie
tekst- en beeldintegratie
tekstvervaardiging - offsetdrukken
toegepaste grafische technieken
werktekenen
zettechnieken

Discipline : handel (commerce)
administratie
administratieve programmeertaal :

tekst en gegevensverwerking
bedrijfsadministratie
bedrijfsadministratieve toepassingssoftware
bedrijfsadministratieve informatica
bedrijfsadministratieve informatica
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toepassingspakketten
programmeren in een gegevensbankomgeving
analyse van een bedrijfsadministratief informatiesysteem

boekhouden
boekhouden - computer
boekhouden - informatica
boekhouden voor eenmanszaak
burotica
burotica - module boekhouden
dactylografie
dactylografie en tekstverwerking
dactylografie - tekstverwerking + informatica
datacommunicatie
elektronisch rekenblad
expeditie
fiscaliteit in de praktijk
Franse steno-dactylografie
gegevensbankbeheer
gegevensverwerking
gevorderde kantoorautomatisering
gevorderde toepassingssoftware
handelsboekhouden
informatica
informatica basic
informatica - programmeren
informatica - programmeren

wetenschappelijke programmeertaal
administratieve programmeertaal
specifieke toepassingen

informatica - software voor beginners
informatica - toepassingssoftware
informatiekunde
initiatie in de informatica
integrale kwaliteitszorg
integratie toepassingspakketten
magazijnbediende
maritieme handel
marketing en verkoopsbeleid
medisch secretariaat.
Nederlandse dactylografie
Nederlandse steno-dactylografie
Nederlandse steno-dactylografie met tekstverwerking
Nederlandstalig secretariaat
personal computing
programmeren
programmeren gegevensbeheer
programmeren in basic
programmeren in C
programmeren in Dbase
programmeren in delphi
programmeren in Pascal en C
progammeren in SQL en C
public relations (2) en onthaal
schadeverzekering
secretariaat
secretariaat - correspondentie
steno-dactylografie
tekstverwerking
tekstverwerking - specialisatie
telefonist - receptionist
toepassing boekhouden
toepassingspakketten
toepassingssoftware
toepassingssoftware Dbase
toepassingssoftware :
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toepassing gegevensbestanden
toepassing spreadsheet

tweetalige dactylografie
verkoop en distributie
verkoop en publiciteit
verkoop, distributie en publiciteit
websitebouwer
werkplaatsorganisatie
zakelijke communicatie

Discipline : hout (bois)
cnc-gestuurde houtbewerkingsmachines
hout
houtbewerking
hout en bouw
houtbewerking - schrijnwerkerij
houtbewerking - meubelmaken
meubel- en binnenhuisontwerpen
meubelmakerij
meubelmaken - schrijnwerkerij
schrijnwerkerij
stijlmeubelen

Discipline : huishoudelijk onderwijs (arts ménagers)
bloemenschikken
bloemenschikken en binden
bontwerk
breien
dameskleding
dieet-kookkunst
draadverwerking
eenvoudig gezonde keuken
familiale naad
gezinskleding
huishoudelijk koken
huishoudelijk koken en gebak
huishoudelijke naad
huishoudelijk naaien
huishoudkunde
huishoudkunde - koken
kinderkleding
kinder- en juniorkleding
kleding
kleding : creatie en verkoop
kleding - kleermaken dames
koken
koken : dagschotels
koken en gebak
koken, voeding en gezinsopvoeding
kunst in de woning
modes en kunstbloemen
modes en modeartikelen
onderhoud van linnen en kleding
patroonstudie
peuter- en kleuterkleding
textielverwerking
tienerkleding
verkoop, retouche en etalage
voeding
voeding en kookkunst
wijnen en cocktails

Discipline : juwelen (bijouterie)
edelsteenzetten
goudsmederij
juwelenherstelling
uurwerkmaken
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Discipline : kant (dentellerie)
Binchekant
bloemwerk, rococo, florence kant
Brugs bloemwerk
Brugs bloemwerk en moderne kant
borduren
cluny
creatief met oude kant
duchesse en rosaline kant
fijn bloemwerk
fijne kant
gevorderde stropkant, Russische cluny
kant
kant - bloemwerk
kant - duchesse
kant - moderne kant
Parijse kant
Russische kant basis
Russische kant vervolmaking
stropkant
stropkant basis
stropkant vervolmaking
toegepaste kant
Vlaanderse kant
Vlaanderse en Beverse kant

Discipline : koeling en warmte (réfrigération et chauffage)
centrale verwarming
centrale verwarming en sanitaire installaties
centrale verwarming - koeltechniek - klimatisatie
centrale verwarming - verbrandingscontrole
koeltechniek
koeltechnieken
sanitaire installaties

Discipline : land- en tuinbouw (agriculture et horticulture)
bloementeelt en bloemschikken
boomchirurgie
snoeitechnieken
tuinbouw

Discipline : lederbewerking (maroquinerie)
lederbewerking

Discipline : lichaamsverzorging (soins corporels)
film- en tv make-up
gelaatsverzorging
grime
grime voor film en tv
haartooi
haartooi - dames
haartooi - heren
haartooi - schoonheidsverzorging
haarverzorging
lichaamsverzorging
lichaamsverzorging - esthetiek
make-up
manicure
manicure en make-up
pedicure
schoonheidsverzorging
schoonheidsverzorging :

voet- en handverzorging
gelaatsverzorging
lichaamsverzorging

schoonheidszorgen
schoonheidszorgen - haartooi :

specialiteit dameskappen
specialiteit herenkappen

toneelkappen
voetverzorging
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Discipline : maritieme opleidingen (formations maritimes)
fluvio-maritieme opleiding
Discipline : mechanica - elektriciteit (mécanique – électricité)

audio- video- en ktv-techniek
automatisering
automatiseringstechnieken
automatiseringstechnieken PLC
booglassen
breimachines
cad
cad basisopleiding
cad gevorderden
cad-tekenen
cnc-gestuurde werktuigmachine
composiettechnieken
computergestuurde productie- en tekentechnieken
computertechnicus
datatransmissie en industriële sturingen
digitale electronica
draaien en frezen
elektromechanica
elektromechanische onderhoudstechnieken
elektronica
elektricien voor huishoudelijke installaties
elektricien voor industriële installaties
elektriciteit
elektrische installaties
fotolassen plm
gassmeltlassen
gassmeltlassen - vlambooglassen
gevorderd booglassen
gevorderd gassmeltlassen
industriële automatisering
industriële elektrotechnieken
industriële informatica
industriële informatica :

programmeren en basispakketten
microprocessoren en interfacing
programmeren in een technische omgeving
datatransmissie en industriële sturingen

industriële onderhoudstechnieken
initiatie draaien en frezen
kunststoffen
kunststoftechnieken
lassen
lassen - constructie
lassen : elektrisch en gassmeltlassen
lassen - pijpfitten
mechanica
mechanica van dieselmotoren
mechanica - cnc-werktuigmachines en cad
meet- en regeltechniek
mig-mag lassen
nijverheidselektronica
nijverheidskundig tekenen
non-ferrometalen
onderhoudstechnieken
plc
plc-sturingen
plm
pneumatica - hydraulica
radio- en tv-herstelling
radio- en tv-technieken
regeltechniek
slotenmakerij en beveiliging
speciale lastechnieken
tig-lassen
toegepaste automatisering
toegepaste automatie
tv- en videotechniek
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vlambooglassen
wetenschappelijk design
Discipline : meubelrestauratie en houtsnijden (restauration du mobilier et sculpture du bois)

houtbewerking - restauratie
houtsnijden
houtsnijden - restauratie
houtsnijden voor gevorderden
meubelstofferen
meubelrestauratie
meubelrestaureren
restauratietechnieken van meubelen
restauratie van meubelen
restauratie van oude meubelen
speciale restauratie
speciale restauratietechnieken

Discipline : muziekinstrumentenbouw (fabrication d’instruments de musique)
klavierinstrumentbouw
muziekinstrumentenbouw
strijkinstrumentenbouw
tokkelinstrumentenbouw
Discipline : Nederlands tweede taal (néerlandais – deuxième langue)

culturele en taalkundige integratie
Nederlands voor anderstaligen (LSBL)
Nederlands elementaire kennis

praktische kennis
gevorderde kennis

Nederlands voor anderstaligen elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis

Nederlands elementaire kennis - versnelde opleiding
socio-culturele integratie voor migranten
Discipline : optiek (optique)

optiek
Discipline : orthopedische technieken (techniques orthopédiques)

klein-orthopedie
Discipline : personenzorg (soins aux personnes)

aanvullende technische scholing
aanvullende technische scholing voor bijstand in de welzijnssector
agogische bijscholing
begeleider-animator voor bejaarden
gezins- en bejaardenconsulente
initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde
intercultureel werk
jeugd- en gehandicaptenzorg
opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg
polyvalent verzorgende
tolk voor doven
vervolmakingscursus voor gebrevetteerde hoofdverple(e)g(st)ers
Discipline : smeden (forgeage)

hoefsmederij
siersmeden
Discipline : talen (langues)

Arabisch elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Chinees elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Deens elementaire kennis
Duits elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Engels elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Esperanto elementaire kennis
praktische kennis
Frans elementaire kennis
praktische kennis
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gevorderde kennis
Grieks elementaire kennis
praktische kennis
Hebreeuws elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Italiaans elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Japans elementaire kennis
praktische kennis
Pools elementaire kennis
Portugees elementaire kennis
praktische kennis
Russisch elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Spaans elementaire kennis
praktische kennis
gevorderde kennis
Turks elementaire kennis
Zweeds elementaire kennis
praktische kennis
Engels elementaire kennis - versnelde opleiding
Frans elementaire kennis - versnelde opleiding
Duits voor commercieel gebruik
Engels voor commercieel gebruik
Frans voor commercieel gebruik
Spaans voor commercieel gebruik
Engels voor internationale handel en verkeer (1e cyclus)
Engels voor internationale handel en verkeer (2e cyclus)
Franse administratieve taal en handel
Frans voor internationale handel. en verkeer
Discipline : textiel (textile)

algemene textieltechnologie
handweven
montage van textielmachines
technicus textielchemie en veredeling
textieltechnologie
weefkunde
weven
Discipline : toerisme (tourisme)

toerisme en onthaal
toeristisch medewerker
toeristisch medewerker streekgids
Discipline : voeding (alimentation)

bakken
bakkerij - banketbakkerij
bakkerij - brood
beenhouwerij
brood- en banketbakkerij en confiserie
charcuterie
confiserie - banketbakkerij
drankslijten
experimenteel koken
fijne gerechten
garneren - desserts
garneren - etaleren
gastheer - gastvrouw
gastronomisch koken
gastronomisch koken : koken
gastronomisch koken : versnijden
gastronomisch koken vervolmaking
gastronomische visgerechten
hotelbedrijf
hotel :

desserts
eenvoudig koken
gastronomisch koken
keuken
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specialisaties
wijnen, cocktails e.a. dranken

koken - hotelbedrijf
koken - vacuümkoken
luxedegen - getoerde degen
marsepein
miniaturen
pralines
roomijs
serveren, versnijden en flamberen
slager - vleeswarenbereider - fijnkost-traiteur
slagersbedrijf
suikertrekken
stukgebak
taarten
traiteur
traiteur - banketaannemer
versnijden en serveren
vervolmaking koken
vleeswarentechnologie
wijnkennis
wijnen, cocktails e.a. dranken
wild - gevogelte

Art. 2. Les sections de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont regroupées dans les catégories
suivantes :

Catégorie : artistiek (artistique)
bouwkunde
monumenten- en landschapszorg
openbare werken
stedenbouw
stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening
topografie

Catégorie : economisch (économique)
administratie
arbeidsorganisatie
bank, beurs en financiën
bedrijfsadministratie
bedrijfsbeleid
bedrijfsorganisatie
beurs en financiën
boekhouden
boekhouden en fiscale praktijk
boekhouden - fiscaliteit
commerciële organisatie
distributie
informatica
informatica - programmering
fiscale wetgeving
fiscale wetenschappen
marketing
meertalig secretariaat
niet-commercieel management
openbare besturen
reclame en marketing
reclame, marketing en public relations
rechtspraktijk
secretariaat
toeristische gidsen
verkeerskunde
verzekeringen

Catégorie : paramedisch (paramédical)
audiologie
bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg
gespecialiseerde verpleegkunde in de radiologie en medische beeldvorming
gespecialiseerde verpleegkundige voor intensieve zorgen en dringende hulpverlening gezondheidszorg voor

bejaarden.
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kaderopleiding nursing voor gegradueerde ziekenhuisverpleging
kaderopleiding nursing voor gegradueerde psychiatrische verpleging
kaderopleiding nursing geriatrie en bejaardenzorg
orthoptie
verpleegkundige in de thuisgezondheidszorg

Catégorie : pedagogisch (pédagogique)
gpb-opleiding

Catégorie : sociaal (social)
agogische bijscholing orthopedagogie
assistent in de psychologie
bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde
gezinswetenschappen
maatschappelijk werk
orthopedagogie
personeelswerk
sociaal-cultureel werk
sociale readaptatiewetenschappen
syndicaal werk
tolk voor doven

Catégorie : technisch (technique)
auto-expertise
bedrijfsautomatisatie
bedrijfsautomatisering
bouw- en houtconstructie
bouw - hout
biotechnologie
cad-cam confectie en textieltechnieken
chemie- en kunststoffentechnologie
elektriciteit
elektromechanica
elektromechanische technieken
elektronica
hydro- en vitroteelt
industriële elektronica
industriële informatica
industriële scheikunde
koel- en verwarmingstechnieken
mechanica
mechanica studiebureau
motorvoertuigentechniek
nijverheidstekenen
parfumerie - kosmetiek
robotica en numerieke besturingen
scheikunde
telecommunicatietechnieken
textielproductietechnieken
textielontwerpen
verven en veredeling
weven

Art. 3. Les sections non reprises dans les articles 1er et 2 sont supprimées progressivement à partir du
1er septembre 1999. Cette suppression s’effectue année d’études par année d’études, à commencer par l’année
inférieure.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 1999.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN

Notes

(1) (2) Sous la condition que le centre organisait, pendant l’année scolaire 98-99, une ou plusieurs autres formations
classées dans la Discipline « bouw »
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