
Brussel, 9 juli 2008 
Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2008 

Advies 
Eerste lijst van beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2008 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2008 

2 

 

Inhoud 

Inhoud .................................................................................................................................... 2 

1.  Inleiding ....................................................................................................................... 3 

2.  Samenvatting .............................................................................................................. 3 

Advies .................................................................................................................................... 4 
2.1.  Adviesprocedure ........................................................................................................... 4 
2.2.  Eerste gemotiveerde lijst van beroepen en ervaringsbewijzen 2008 .............................. 6 
 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2008 

3 

 

1.  In le iding 

Volgens het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van 
beroepsbekwaamheid (B.S. 26.11.2004) moet de SERV advies geven over de beroepen 
waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt (art. 6, 1°). Het besluit tot 
uitvoering van dit decreet stelt dat de minister de SERV jaarlijks verzoekt om een advies met 
betrekking tot een selectie van beroepen met overeenkomstige titels uit te brengen (art. 3, §1).  
De SERV moet daarbij rekening houden met maatschappelijke behoeften en evoluties. De 
SERV moet binnen een termijn van 4 maanden na ontvangst van het verzoek dat advies 
uitbrengen (art. 3, §1, 1°). Het advies van de SERV moet volgende elementen bevatten (art. 3, 
§1, 2°):    
 de argumentatie voor de selectie van de beroepen; 
 de benaming van de titel; 
 de verwijzing naar het overeenkomstige beroepsprofiel; 
 de toekenning van een uniek volgnummer aan de titel. 

 
De Vlaamse Regering bepaalt aan de hand van het advies van de SERV de beroepen 
waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt met de overeenkomstige 
titels (art. 3,§ 2). 
 
De Vlaamse minister van werk, onderwijs en vorming heeft de SERV bij brief van 02 juni 2008 
gevraagd advies te geven over de titels van beroepsbekwaamheid voor 2008.  
 
Voorliggend advies betreft een eerste lijst van beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 
voor 2008. Dit in navolging van het advies van 17 januari 2007, waarbij de SERV een 
flexibeler adviesprocedure voorstelt zodat per jaar minstens 2 lijsten met voorstellen voor titels 
van beroepsbekwaamheid aan de bevoegde minister kunnen overgemaakt worden. 
 
In de tekst van het advies wordt vanaf hier de term ‘titel van beroepsbekwaamheid’ vervangen 
door ‘ervaringsbewijs’ conform de wijze waarop over de titels wordt gecommuniceerd sinds 
einde 2006.  
 

2.  Samenvatt ing 

De SERV stelt voor 2008 een eerste lijst voor bestaande uit volgende beroepen en bijhorende 
ervaringsbewijzen: 
 08/01 administratief commercieel medewerker binnendienst 
 08/02 arbeidsconsulent 
 08/03 autoverkoper 
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 08/04 industrieel elektrotechnisch installateur 
 08/05 internetontwikkelaar 
 08/06 koetswerkopbouwer 
 08/07 magazijnier 
 08/08 machineregelaar kunststofverwerking 
 08/09 operator verpakking in de farmaceutische industrie 
 08/10 PC- en netwerktechnicus 
 08/11 plaatwerker 
 08/12 productiemedewerker kunststofverwerking 
 08/13 receptionist/telefonist 
 08/14 spuiter 
 08/15 tertiair elektrotechnisch installateur 
 08/16 voorbereider plaatwerker 
 08/17 voorbereider spuiter 
 08/18 webdesigner 

 

Advies 

2 . 1 .  A d v i e s p ro c e d u r e  

Deze eerste lijst voor beroepen en ervaringsbewijzen 2008 is samengesteld op basis van 
aanvraagfiches voor ervaringsbewijzen binnengediend door de sociale partners naar 
aanleiding van de oproep die de SERV lanceerde in juni 2007. De SERV heeft toen 
opgeroepen via de interprofessionele partners om tegen einde 2007 voorstellen te krijgen van 
de sociale partners voor ervaringsbewijzen. Op basis hiervan werd vooreerst de tweede lijst 
van 2007 samengesteld, deze was echter beperkt tot 10 beroepen. Voor de aanvraagfiches 
die toen niet geselecteerd werden, werd met de desbetreffende sectoren een fasering 
afgesproken naar 2008. Deze aanvraagfiches worden nu dus gebruikt voor de eerste lijst van 
2008 samen te stellen. 
 
Bij de oproep voor het indienen van aanvragen voor ervaringsbewijzen werden volgende 
criteria meegegeven die ook werden gebruikt bij het bepalen van prioriteiten in de gedane 
voorstellen: het voorstel moet paritair gesteund zijn, het effect of de meerwaarde van een 
ervaringsbewijs moet aangetoond zijn, er is bij voorkeur reeds een SERV-beroepsprofiel of 
een door de SERV gelegitimeerd beroepsprofiel. Wanneer er geen beroepsprofiel bestaat, 
wordt met de betrokken sectoren afgesproken of een beroepscompetentieprofiel in het nieuwe 
SERV-format wordt opgesteld. 
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Als bijkomende selectiecriteria heeft de SERV gehanteerd: beroepen waarvoor 
competentietekorten bestaan die via het ervaringsbewijs zouden kunnen worden aangevuld, 
nieuwe beroepen waarvoor via het ervaringsbewijs instroom zou kunnen worden gecreëerd, 
snelgroeiende segmenten of snelle evoluties waardoor de vraag naar (nieuwe) competenties 
groot is en het ervaringsbewijs een oplossing zou kunnen geven, knelpuntberoepen die via het 
ervaringsbewijs sneller zouden kunnen worden ingevuld, beroepen waarin kansengroepen 
zitten en voor wie het ervaringsbewijs dus een valorisering zou zijn, beroepen waarin 
kansengroepen zouden kunnen instromen via een ervaringsbewijs, en beroepen waarvoor het 
ervaringsbewijs positieve effecten zou hebben voor vrouwen.      
 
Er werd gevraagd of er certificaten/attesten bestaan voor de voorgestelde beroepen en hoe 
het ervaringsbewijs zich zou verhouden tot die certificaten/attesten. Er werd ook gevraagd of 
er Europese initiatieven zijn in verband met competenties of andere projecten of instrumenten 
die ofwel behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelwerk voor de standaarden, ofwel zouden 
kunnen gevaloriseerd worden met de ervaringsbewijzen. 
 
Een uitzondering op deze werkwijze is het ervaringsbewijs arbeidsconsulent. De SERV ontving 
een vraag van VDAB om het ervaringsbewijs arbeidsconsulent op te nemen op de lijst van 
beroepen en ervaringsbewijzen. Deze vraag is met dit advies aanvaard door de 
interprofessionele sociale partners.   
 
Sinds 2006 heeft de SERV telkens nadat de lijst was vastgelegd nog een bijkomende 
consultatieronde georganiseerd over ‘transversale’ of ‘transsectorale’ ervaringsbewijzen. 
Daarbij is aan sectoren die niet de originele indieners waren van het voorstel voor dergelijk 
ervaringsbewijs, gevraagd of ze zich wilden aansluiten bij het ontwikkelwerk en/of de 
legitimering in de SERV. Zo heeft de SERV bereikt dat een aantal ervaringsbewijzen door 
meer dan de initiële aanvragers zijn gelegitimeerd, wat het draagvlak vergroot van die 
ervaringsbewijzen. Ook nu zal de SERV, nadat de eerste lijst 2008 is vastgelegd door de 
Vlaamse regering, dergelijke consultatie organiseren.    
 

2 . 2 .  E e r s t e  g e m o t i v e e r d e  l i j s t  v a n  b e r o e p e n  e n  
e r v a r i n g s b e w i j z e n  2 0 0 8  

Aan elk van de voorgestelde beroepen en dus ervaringsbewijzen wordt een nummer (2 laatste 
cijfers van het betrokken jaar/volgnummer) en naam gegeven, een verwijzing gedaan naar het 
(onderdeel van) het beroepsprofiel, een korte beschrijving gegeven van de inhoud, een 
algemene motivatie gegeven waarom het beroep voor een ervaringsbewijs wordt voorgesteld 
en een motivatie op basis van de door de SERV gehanteerde selectiecriteria.  
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08/01 administratief commercieel medewerker binnendienst 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt.  
 
Korte omschrijving 
Een administratief commercieel medewerker binnendienst zorgt voor de administratieve 
afhandeling van de verkoop, geeft informatie aan klanten en registreert bestellingen. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn operationeel van aard. De primaire taak is het 
uitvoeren van verkoopactiviteiten, daarnaast kunnen ook inkoop en administratieve activiteiten 
tot het takenpakket behoren. Met het oog op het ontwikkelen van een standaard zal het 
ervaringsbewijs gericht zijn op de administratief ondersteunende taken van de verkoop en de 
inkoop. Het aspect van telemarketing (wat in sommige bedrijven door de administratief 
commercieel medewerker uitgevoerd wordt) blijft buiten beschouwing want behoort eerder tot 
het profiel van callcenter operator, waarvoor reeds een standaard bestaat. 
 
In Wallonië wordt het ervaringsbewijs voor dit beroep momenteel geïmplementeerd. 
Aangezien dit  het Waalse deel van de arbeidsmarkt dekt, kan het Vlaamse ervaringsbewijs 
een complementaire rol krijgen in het algemeen beleid rond erkenning van elders verworven 
competenties in België. 
 
Motivatie 
Veel administratieve medewerkers worden in hun dagelijks werk betrokken bij de administratie 
van de commerciële activiteiten van de organisatie. De ontwikkeling van een standaard kan 
hen helpen om de competenties die ze on-the-job of in bijkomende opleidingen verworven 
hebben, te certifiëren. Zo een certificaat kan een oriëntatie op een meer commercieel 
ondersteunende functie vergemakkelijken. Het ervaringsbewijs kan dus een belangrijk 
instrument zijn in de loopbaanontwikkeling van werknemers. 
Werkzoekenden die een opleiding gevolgd hebben of die in het verleden ervaring hebben 
opgedaan met administratieve ondersteuning van commerciële activiteiten kunnen de aldus 
verworven competenties valideren dankzij het ervaringsbewijs.  
Het ervaringsbewijs kan bovendien werkgevers er op een betrouwbare manier van overtuigen 
dat kandidaten voor de moeilijk invulbare vacatures de benodigde competenties hebben. 
 
Selectiecriteria 
Het beroep administratief commercieel medewerker binnendienst komt als dusdanig niet voor 
in de studies naar knelpuntberoepen. Commercieel bediende komt wel voor. Hoewel deze 
beroepsgroep waarschijnlijk breder is kunnen de resultaten toch een beeld geven van de 
arbeidsmarktsituatie voor adminstratief commercieel medewerker binnendienst. Commercieel 
bediende is zowel volgens de Cevora-Federgon onderzoek (2004) als volgens de VDAB-lijst 
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van knelpuntberoepen (2005) een knelpuntberoep. Het is vooral het gebrek aan talenkennis en 
commerciële feeling die de kloof tussen vraag en aanbod groot houden. 
 
Het is een functie die kansen kan bieden aan bepaalde risicogroepen op de arbeidsmarkt. 
Personen die vb. omwille van gezondheidsredenen de overstap moeten maken naar 
kantoorwerk, vinden in een administratief ondersteunende job een nieuwe manier om hun 
aanwezige kennis en knowhow in te zetten. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld ouderen en 
ervaren werknemers. Zij kunnen, via een combinatie van hun vroegere praktijkervaring, met 
hun (evt. in opleiding verworven) competenties op het vlak van verkoopsadministratie, een 
reële meerwaarde betekenen voor een bedrijf. Het beroep biedt ook kansen aan mensen die 
maximaal een TSO-diploma behaald hebben die zo hun tewerkstellingskansen kunnen 
vergroten.  
 
Er zijn geen exacte gegevens ter beschikking over de verdeling van het aandeel mannen en 
vrouwen in dit beroep. In de groep van deelnemers aan de Nederlandstalige 
werkzoekendenopleidingen van Cevora die kunnen leiden tot het beroep van administratief 
commercieel medewerker binnendienst is 39% man en 61% vrouw. Ook bij de werkzoekenden 
die zich bij de VDAB aangemeld hebben en die interesse hebben in een job als commercieel 
bediende, is het aandeel vrouwen (65%) groter dan het aandeel mannen (35%). 
 
08/02 arbeidsconsulent 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel.  
 
Korte omschrijving 
De arbeidsconsulent informeert, attesteert en bemiddelt (naast intake, screening,...). Hij schat 
het profiel van werkzoekenden in en tracht de koppeling te maken naar werk (vacatures). Hij 
bepaalt in overleg met de klant de nodige acties om de afstand tot werk te overbruggen. De 
consulent speelt hierin een coachende rol naar de werkzoekende en andere actoren.  
 
Motivatie 
Deze EVC procedure betekent op diverse terreinen een meerwaarde: 
- Mensen werken vaak reeds jaren in deze sector en hebben vanuit hun praktijk de nodige 

competenties verworven maar worden daar niet voor gevaloriseerd. Een EVC procedure 
moet hiervoor de nodige ondersteuning bieden. 

- Een dergelijke procedure geeft aan mensen uit de sector, die omwille van diverse 
redenen minder kansen kregen in het onderwijs, een opportuniteit om hun competenties 
te bewijzen.  
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- Het vinden van geschikt en gecertificeerd personeel zal met de steeds krapper wordende 
arbeidsmarkt ook voor dit beroep een uitdaging worden, zeker voor de overheidssector. 
Het ervaringsbewijs biedt hier een mogelijke uitkomst. 

- Motivatie specifiek voor de arbeidsconsulenten bij VDAB / Vlaamse Overheid: 
o Met het realiseren van een dergelijke EVC procedure wil de sector een 

voorbeeldfunctie opnemen en extra stimulansen creëren om binnen de Vlaamse 
Overheid nog actiever werk te maken van het verlonen van mensen op basis van  
hun competenties.  

o Het valoriseren van VDAB-personeel als arbeidsconsulent is een principe van 
het nieuwe personeelsplan, ondersteund door de voogdijminister. 

 
Selectiecriteria 
Het ervaringsbewijs geeft professionele perspectieven aan mensen die geen diploma hebben 
om op B-niveau (Vlaamse Overheid) te werken, hoewel zij door ervaring het beroep hebben 
aangeleerd. Ook bij privéorganisaties op de arbeidsmarkt wordt het hebben van een 
ervaringsbewijs als troef beschouwd in het HR-beleid. Het schept doorstroommogelijkheden 
voor laaggeschoolden, kansengroepen. Het hebben van een ervaringsbewijs zal de instroom 
en doorstroom van kansengroepen in het beroep bevorderen. Vb. allochtonen zonder erkend 
diploma, oudere werkzoekenden die in hun vorig beroepsleven de gevraagde competenties 
hebben verworven. 
 
Momenteel zijn er voornamelijk vrouwelijke werknemers in het beroep. 
 
08/03 autoverkoper 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt.  
 
Korte omschrijving 
Een autoverkoper voert verkoopstransacties uit die slaan op nieuwe of occasievoertuigen, 
zowel bij particulieren als bij vertegenwoordigers van kleine ondernemingen. Hij kan 
financieringsplannen en leasingformules voorstellen evenals bijkomende diensten zoals 
verzekerings- of onderhoudscontracten. Naargelang de omvang van het bedrijf en van de 
organisatie van de verkoop kunnen verkopers gespecialiseerd zijn in bepaalde types 
voertuigen, zoals de nieuwe voertuigen, de tweedehandsvoertuigen of de bestelwagens.  Wat 
de specialisatie ook moge zijn, de taken van autoverkopers blijven vergelijkbaar. De enige 
verschillen zijn de verkoopsargumenten ontwikkeld per doelgroep en de technische 
specificiteiten van bepaalde types voertuigen.  
Opmerking: Fleetverkopers vallen buiten beschouwing omdat het profiel verschillend is van het 
profiel van autoverkoper. Een fleetverkoper verkoopt grotere vloten van wagens  bij grote 
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ondernemingen die een wagenpark van een bepaald merk bij een concessiehouder willen 
aanschaffen. Het betekent dat fleetverkopers eerder diensten dan producten verkopen. 
 
Er bestaan constructeurgebonden certificaten die veel minder georiënteerd zijn op de 
verkoopscompetenties. 
 
Motivatie 
Er bestaat geen diploma voor autoverkoper. Een ervaringsbewijs zou een vorm van erkenning 
kunnen betekenen voor de ervaring van heel wat bedienden die in de autohandel 
tewerkgesteld zijn. 10% Van alle bedienden in de sector van de autohandel werkt immers als 
autoverkoper. Omdat het beroep van autoverkoper toegankelijk is voor mensen met een 
relatief laag opleidingsniveau kan het ervaringsbewijs een belangrijke hulp zijn voor deze 
kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Zij kunnen op een objectieve manier aantonen dat ze 
over de geschikte competenties beschikken om als autoverkoper aan de slag gaan. De EVC-
procedure en de bijhorende testen kan hen ook helpen om eventuele opleidingsnoden op te 
sporen vooraleer ze naar een job als autoverkoper gaan zoeken. Het ervaringsbewijs kan ook 
een formele valorisatie bieden aan werkzoekenden en werknemers die een opleiding volgen. 
 
Selectiecriteria 
Hoewel het beroep niet voorkomt op de VDAB-lijst van knelpuntberoepen (2005) en in het 
Cevora-Federgon onderzoek (2004) betekent dit niet noodzakelijk dat ondernemingen geen 
moeilijkheden ervaren om vacatures voor deze functies ingevuld te krijgen. In een onderzoek 
naar de beroepenstructuren in de autosector (2002) heeft Cevora kunnen vaststellen dat 
ondernemingen moeilijkheden ondervinden om geschikte autoverkopers op de arbeidsmarkt te 
vinden. De belangrijkste redenen waarom werkgevers moeilijkheden ondervinden om de 
vacatures ingevuld te krijgen, zijn een gebrekkige talenkennis bij de kandidaten, de minder 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (commissieloon) en ook de minder aangename 
arbeidsomstandigheden (avond- en weekendwerk). 
 
Het is een functie die kansen kan bieden aan bepaalde risicogroepen op de arbeidsmarkt. 
Werkgevers stellen meestal geen diplomavereisten voorop bij de rekrutering van kandidaten 
voor een vacature voor autoverkoper. Het beroep is dus toegankelijk voor kortgeschoolden 
met een interesse voor auto’s. Zowel jongeren zonder beroepservaring als ouderen kunnen 
makkelijk tewerkgesteld worden in het beroep.  
 
We beschikken niet over exacte cijfers rond de verhouding tussen mannen en vrouwen in de 
werknemerspopulatie van dit beroep. Algemeen is het wel zo dat de autosector een zeer 
mannelijke sector is. De verdeling van de deelnemers aan de werkzoekendenopleiding bij 
Cevora kan een eerste idee geven. In de periode mei 2006 – augustus 2007 was 89% van de 
gestarte Nederlandstalige deelnemers in de opleidingen een man. 
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08/04 industrieel elektrotechnisch installateur  
08/15 tertiair elektrotechnisch installateur  

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel industrieel elektrotechnisch installateur. Voor de tertiair elektrotechnisch 
installateur bestaat nog geen SERV-beroepsprofiel, maar wel een beroepsprofiel door de sector 
uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De industrieel elektrotechnisch installateur houdt zich bezig met het installeren van nieuwe 
of met de renovatie of uitbreiding van bestaande elektrische installaties in de industrie en 
utiliteitssector. Dit inclusief het samenstellen van borden alsook het installeren van courante 
verlichtingselementen in een industriële omgeving.   
 
De tertiair elektrotechnisch installateur houdt zich bezig met het installeren van elektriciteit 
in nieuwbouw tertiair gebouw, en/of het herstellen of aanpassen van een elektrische installatie 
in een bestaand tertiair gebouw. Dit inclusief het samenstellen van borden alsook het 
installeren van courante verlichtingselementen in een tertiair gebouw.   
 
Er bestaat geen specifiek diploma van industrieel of tertiair elektrotechnisch installateur. Elke 
leerling op school besteedt echter wel een pakket lesuren aan het bestuderen van de 
industriële of tertiaire elektriciteit. Het gaat hier om het verwerven van technische 
competenties en niet om het verwerven van beroepshoudingen (gedragscompetenties). 
Bovendien is de sector constant in evolutie en zijn opleidingen na een bepaalde tijd 
achterhaald. Een leven lang leren is de boodschap. 
 
Motivatie 
Er bestaat een reële behoefte bij werkzoekenden en werknemers aan dit ervaringsbewijs. Het 
ervaringbewijs maakt de kwaliteit van werk en de competenties van een industrieel of tertiair 
elektrotechnisch installateur zichtbaar. Dit geldig bewijs van kunnen vergemakkelijkt instroom 
en doorstroom van werknemers in de sector. Men staat steviger op de werkvloer. Een 
ervaringsbewijs is ook voor andere zaken noodzakelijk. Het ondersteunt en erkent levenslang 
leren. Het vergroot de kansen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en geeft mensen 
zonder diploma zekerheid op de werkvloer. Het ervaringsbewijs vermindert knelpuntberoepen 
en kan een groei van de sector in de hand werken. Verder wil de sector het draagvlak voor 
ervaringsbewijzen versterken. 
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Selectiecriteria 
Niet enkel technische competenties, maar ook gedragscompetenties zijn heel belangrijk voor 
een industrieel of tertiair elektrotechnisch installateur, vb. abstract denken, aandacht hebben 
voor de impact van het eigen gedrag en voorkomen, oog hebben voor detail, bewust zijn van 
milieu- kwaliteits- en veiligheidsnormen, zelfstandig werken, teamwork (vnl. voor de tertiair 
elektrotechnisch installateur) … . Veel van deze competenties zijn niet leerbaar op de 
schoolbanken, maar enkel via concrete beroepservaring te verwerven. De combinatie van 
technische competenties en gedragscompetenties waarop getest kan worden in een 
ervaringsbewijs is een enorme meerwaarde. 
 
Een industrieel of tertiair elektrotechnisch installateur moet in staat zijn nieuwe technologieën 
(Vb. frequentiesturing, energiebeheer, industriële kanalisaties en EMC e.d. voor de industrieel 
elektrotechnisch installateur. Vb. COAX, TWISTED PAIRS, kanalisatie e.d. voor de tertiair 
elektrotechnisch installateur) naar aanleiding van nieuwe noden in gebouwen en industrie toe 
te passen. Een ervaringsbewijs geeft een up to date aan benodigde kennis en vaardigheden. 
Velen studeren immers af maar volgen geen verdere opleiding voor alle nieuwe technieken of 
hebben daar geen officieel geldend certificaat van. Dankzij het ervaringsbewijs kan een 
industrieel of tertiair elektrotechnisch installateur dit wel hebben.  
 
Tertiair elektrotechnisch installateur is door VDAB erkend als één van de grootste 
knelpuntberoepen Verder raken meer dan 25% van de jobs bij VDAB voor industrieel 
elektrotechnisch installateur niet ingevuld. Hierover staat in het SERV-beroepsprofiel: “De 
meeste industriële elektrotechnische bedrijven hebben het erg moeilijk om industrieel 
installateurs te vinden. Door het tekort aan werkkrachten zijn de bedrijven hun normen gaan 
verlagen op het vlak van aanwerving. De meeste bedrijven vragen een diploma derde graad 
TSO en BSO. Sommigen stellen geen specifieke diplomavereisten en zijn bereid om zelf of via 
externe opleidingsinstanties de nieuwelingen van een opleiding te voorzien. Motivatie vormt 
een belangrijk aanwervingscriterium.” Belangrijk is om die ervaren gemotiveerde werknemers 
zonder diploma’s de kans te geven een ervaringsbewijs te behalen. 
 
Uit het activiteitenrapport van Vormelek (2006) blijkt dat heel wat arbeiders die een opleiding 
volgden bij Vormelek behoren tot een kansengroep. We kunnen er vanuit gaan dat dit een 
weerspiegeling is van de hele sector. 16% van de opgeleide personen zijn ouder dan 45 jaar, 
bijna 10% heeft een andere nationaliteit als de Belgische, 19.3% is kortgeschoold en 66.3% 
heeft maximum een diploma secundair onderwijs. Dus heel wat personen in de sector en 
meerbepaald ook bij de industrieel en tertiair elektrotechnisch installateurs behoren tot de 
kansengroep. Bovendien ondersteunt Vormelek organisaties als VDAB die werkzoekenden 
(zowel jongeren als volwassenen) opleiden tot industrieel elektrotechnisch installateur. Ook 
voor hen geeft een ervaringsbewijs stevigheid op de werkvloer. 
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Industrieel of tertiair elektrotechnisch installateur is een mannenberoep. Hetgeen niet betekent 
dat de sector zich enkel richt naar mannen. Belangrijk is dat vanuit Vormelek gekozen wordt 
om op zo’n objectief mogelijke manier een standaard te ontwikkelen. Een ervaringsbewijs 
heeft een positieve invloed op alle arbeiders.  
 
Er bestaan normen en wetgeving binnen Europa en België waarmee een industrieel of tertiair 
elektrotechnisch installateur rekening moet houden bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. 
Deze situeren zich vooral op technische en inhoudelijke materie 
 
08/05 internetontwikkelaar 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Beroepsprofiel internetontwikkelaar.  
 
Korte omschrijving 
Een internetontwikkelaar ontwerpt en/of ontwikkelt allerlei softwaretoepassingen die 
gebaseerd zijn op internettechnologie en die beantwoorden aan de vereisten van de klant. Het 
betreft zowel websites als allerlei andere hedendaagse e-toepassingen. Uit een onderzoek 
naar het beroep van internetontwikkelaar (Cevora-HIVA, 1999) bleek dat in het dagdagelijkse 
taalgebruik weinig onderscheid gemaakt wordt tussen analisten en internetprogrammeurs. Met 
het oog op de ontwikkeling van een standaard voor een ervaringsbewijs is het belangrijk om 
de focus te richten op de ontwikkeling van websites en andere e-toepassingen en niet zozeer 
op het zwaardere programmeerwerk van software en databases. Ook de technische 
ondersteuning van het gehele project (bv. beslissen welke servers nodig zijn), de presales en 
de analysetaken maken geen deel uit van het beroep internetontwikkelaar.  
 
Leveranciers van software certificeren deelnemers aan hun opleidingen. Deze opleidingen zijn 
vaak duur en eng gericht op de het gebruik van de software.  
 
Het ervaringsbewijs internetontwikkelaar en het ervaringsbewijs webdesigner (cf. infra) kunnen 
een goede aanvulling op elkaar vormen. Door de ervaringsbewijzen op één bepaald aspect 
van webontwikkeling te focussen kan een grote flexibiliteit gecreëerd worden. In functie van de 
concrete noden kunnen mensen voor de ene, de andere of beide testen kiezen. 
 
Motivatie 
De instroom van werknemers in het beroep van internetontwikkelaar gebeurt op verschillende 
manieren en vanuit verschillende opleidingsprofielen. In eerste instantie zijn er natuurlijk de 
afgestudeerden van de klassieke bacheloropleidingen. Maar naast deze vooral 
informaticatechnisch geschoolde mensen, zien we tal van andere opleidingsprofielen in deze 
job. Heel vaak zien we mensen die een andere opleiding gevolgd hebben, en daarna via 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2008 

13 

 

bijscholing door de werkgever, een opleidingsinstantie of zelfstudie, ingeschakeld worden in 
het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke webtoepassingen. Het toekennen van een extra 
ervaringsbewijs internetontwikkelaar kan een erkenning betekenen voor een persoon die deze 
functie uitoefent in het bedrijf. 
Werkzoekenden kunnen de competenties die ze verworven hebben in opleidingen, in een 
vorige job en, voor dit beroep ook zéér belangrijk, hun vrije tijd met de EVC-procedure 
valoriseren. Dat zou hen betere en interessantere kansen kunnen bieden op de arbeidsmarkt. 
De beschrijving van de vereiste competenties kan ook een gunstige invloed hebben op de 
professionalisering van het beroep van internetontwikkelaar. Het ontwikkelen van websites 
werd door bestaande tools zeer gemakkelijk gemaakt. Hierdoor is de instroom in vacatures 
niet altijd optimaal. Een goede internetontwikkelaar beschikt namelijk juist over een aantal 
technische en persoonlijke capaciteiten, die niet door tools opgevangen kunnen worden. 
Precies deze competenties stellen hem in staat om de meer geavanceerde toepassingen te 
realiseren. Een juiste beschrijving van de vereiste competenties kan ervoor zorgen dat de 
instroom geoptimaliseerd wordt, een certificaat kan ervoor zorgen dat selectieprocedures voor 
een werkgever vereenvoudigd worden. 
 
Selectiecriteria 
Het beroep internetontwikkelaar komt niet voor op de VDAB-lijst van knelpuntberoepen (2005).  
Analyst-programmeur is wel opgenomen als knelpuntberoep. Het kan verondersteld worden 
dat er in deze groep een aantal vacatures zitten die eigenlijk gericht zijn op de functie van 
internetontwikkelaar. Het is immers niet altijd even duidelijk waar de grens tussen de analyst-
programmeur en de internetontwikkelaar ligt. Dat er een tekort is aan internetontwikkelaars 
wordt ook vastgesteld in een recent onderzoek van Agoria. Dat wees uit dat er in de ICT-
sector 13.000 openstaande betrekkingen niet zijn ingevuld. Voor de functies van webdesigner 
en –developer te samen zijn er ongeveer 651 openstaande vacatures over alle sectoren heen. 
De internetontwikkelaar zal hier vooral vallen onder de noemer webdeveloper. 
 
Het is een functie die kansen kan bieden aan bepaalde risicogroepen op de arbeidsmarkt. 
Personen die vb. omwille van gezondheidsredenen de overstap moeten maken naar 
kantoorwerk, vinden in computerwerk een nieuwe manier om hun aanwezige kennis en 
knowhow in te zetten. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld ouderen en ervaren werknemers. 
Zij kunnen, via een combinatie van hun vroegere praktijkervaring, met hun (eventueel in 
opleiding verworven) competenties op het vlak van web-programmatie, een reële meerwaarde 
betekenen voor een bedrijf.  
 
De VDAB-gegevens van werkzoekenden leren dat slechts 10% van de werkzoekenden die 
interesse hebben in een job als toepassingsprogrammeur informatica en die meer dan twee 
jaar ervaring hebben in een vergelijkbare job, een vrouw is. In de werkzoekendenopleiding 
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webontwikkelaar ASP.Net van Cevora is de man-vrouw verhouding 84%-16%, in de opleiding 
JAVA-enterprise ontwikkelaar is de verhouding 90%-10%.  
 
08/06 koetswerkopbouwer 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel. 
 
Korte omschrijving 
In tegenstelling tot het herstellen van koetswerk, bouwt de koetswerkopbouwer nieuwbouw op, 
hij voert bijvoorbeeld aanpassingen door aan voertuigen voor mindervaliden, bouwt 
laadbakken voor vrachtwagens, enz. …. 
 
Er bestaat geen certificaat voor dit beroep. Er bestaat wel een Europese richtlijn BBT (best 
beschikbare techniek) die voorschrijft dat de koetswerkers steeds de meest geschikte en 
efficiënte techniek moeten gebruiken. 
 
Motivatie 
In de koetswerksector worden permanent nieuwe technieken ingevoerd. Schoolse opleidingen 
brengen enkel basiskennis aan. Het beroep kan dus voor een groot deel alleen maar 
aangeleerd worden op de werkvloer of via bijkomende werknemersopleidingen. Er bestaat 
behoefte aan een ervaringsbewijs gezien er geen schoolse opleiding bestaat, de 
beroepsvereisten sterk evolueren en een hoger niveau (zowel qua uitvoering als qua 
technische achtergrondkennis) van de koetswerkopbouwer vergen. 
 
Selectiecriteria 
Binnen de sector zitten er tekorten aan competenties rond nieuwe lassystemen (bijvoorbeeld 
hard solderen), plan lezen, polijsten roestvrij staal en specifieke kennis bedrijfswagens. De 
nieuwe technieken die aan bod komen zoals elektronica, airbags, nieuwe lakken, nieuwe 
snijsystemen, … tonen aan dat het een snelgroeiend segment betreft.  
 
Koetswerkopbouwer is volgens VDAB (2006) geen knelpuntberoep, terreinervaring 
daarentegen lijkt het tegendeel te bevestigen. 
 
Het beroep staat open voor kansengroepen.  
 
Vrouwelijke koetswerkopbouwers komen zeer weinig maar steeds meer voor. 
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Op Europees niveau wordt gestreefd naar het creëren van een nieuw beroep: 
carrosserietechnicus. Deze persoon beheerst alle koetswerktechnieken. De Europese richtlijn 
BBT kan als leidraad dienen bij het ontwikkelwerk.  
 
08/07 magazijnier 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel magazijnmedewerker. Verder heeft de sector zelf een profiel voor de 
magazijnier uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De werkzaamheden van de magazijnier vinden plaats in een magazijn en ze dragen bij aan 
een optimale goederenstroom. Het ervaringsbewijs zal zich voornamelijk richten op de 
administratieve en organisatorische competenties van de magazijnier zoals organisatie van 
het magazijn, toekenning van de locaties, analyse van de goederenstroom, inventarisatie van 
de voorraden en de verwerking van de administratie. Het ervaringsbewijs 
magazijnmedewerker bestaat immers al en dit is voornamelijk gericht op de operationele taken 
in het magazijn.  
 
Motivatie 
De EVC-procedure kan voor de werknemers een meerwaarde betekenen in de zin dat het een 
formele erkenning vormt voor de competenties die magazijniers in hun dagelijks werk en/of 
een opleiding hebben verworven. Dit kan eerst en vooral een motiverend effect hebben, maar 
de erkenning kan ook een goede basis vormen voor de verdere uitbouw van de loopbaan. Een 
magazijnier die formeel kan aantonen dat hij over de nodige competenties beschikt, kan vb. 
proberen opklimmen tot magazijnchef. 
Voor werkzoekenden kan de erkenning van elders verworven competenties een belangrijke 
meerwaarde vormen omdat bedrijven voor een magazijnier geen diplomavereisten 
vooropstellen. Vaardigheden, inzichten en attitudes zijn belangrijker dan theoretische kennis. 
Het kan voor werkzoekenden dan ook een hulp zijn om aan de hand van de 
erkenningsprocedure die competenties meetbaar en valoriseerbaar te maken. 
Voor een werkgever kan de procedure een objectieve  beoordeling vormen van de 
competenties van een kandidaat die hij wil aanwerven. Het kan ook een hulp zijn bij het 
loopbaanbeleid in de onderneming. Het ervaringsbewijs kan een objectieve maatstaf vormen 
bij opleiding en promotie van magazijniers.  
 
Selectiecriteria 
De VDAB-lijst van knelpuntberoepen (2005) toont geen moeilijkheden om vacatures voor 
magazijnier in te vullen. Het Cevora-Federgon onderzoek (2004) legt wel moeilijkheden voor 
de invulling van vacatures voor magazijnier bloot. Dat het beroep van magazijnier een 
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knelpunt vormt, is ook duidelijk geworden in een onderzoek dat Cevora in 2003 heeft 
uitgevoerd in de groothandel. In dat onderzoek geven werkgevers aan toch wel moeilijkheden 
te ondervinden bij het vinden van geschikte magazijniers. 
 
Het is een functie die kansen kan bieden aan bepaalde risicogroepen op de arbeidsmarkt. 
Aangezien de meeste werkgevers geen diplomavereisten vooropstellen voor een aanwerving 
van een magazijnier, biedt het beroep zeker kansen aan kortgeschoolden. Ook voor 
allochtonen is er geen enkele objectieve belemmering om het beroep te kunnen uitoefenen.  
 
We beschikken niet over exacte cijfers rond de verhouding tussen mannen en vrouwen in de 
werknemerspopulatie van dit beroep. In de periode mei 2006 – augustus 2007 was 25% van 
de gestarte deelnemers in de Nederlandstalige CEVORA opleidingen tot magazijnier een 
vrouw. Cijfers van de VDAB leren dat van alle door de VDAB ingevulde vacatures voor 
magazijnier 17% ingevuld werd door een vrouw (juni 2006 tot juni 2007). 
 
08/08 machineregelaar kunststofverwerking 
08/12 productiemedewerker kunststofverwerking 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepencluster kunststofverwerking. De ervaringsbewijzen refereren respectievelijk 
naar de beroepen machineregelaar kunststofverwerking en productiemedewerker 
kunststofverwerking.  

Korte omschrijving 
De machineregelaar kunststofverwerking voorziet de grondstoffen voor een 
productieopdracht. Hij stelt naargelang het product en de techniek de parameters in de 
machine in en volgt het productieproces op. In geval van storingen of afwijkingen analyseert 
hij het probleem. Hij gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem en lost het op, eventueel 
in samenspraak met de overste. Hij rapporteert problemen en houdt de productiegegevens bij. 
Verder assisteert hij bij onderhoud van de machines en staat hij in voor de housekeeping van 
zowel de binnenkant van de machine als de werkplek er rond. Hij werkt hierbij steeds volgens 
de voorgeschreven instructies en procedures en houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en 
kwaliteitsvoorschriften. 
 
De productiemedewerker kunststofverwerking voorziet de grondstoffen en 
verpakkingsmateriaal voor een productieopdracht. Hij voert een constante visuele controle uit 
op de eindproducten en doet op geregelde tijdstippen een steekproef waarop hij vervolgens 
metingen uitvoert. Hij registreert productie- en controlegegevens en rapporteert problemen. 
Verder assisteert hij bij onderhoud van de machines en staat hij in voor de housekeeping van 
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de werkplek. Hij werkt hierbij steeds volgens de voorgeschreven instructies en procedures en 
houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften. 
 
Er bestaan nog geen certificaten in Vlaanderen maar wel in de Franstalige gemeenschap  
(opérateur en plasturgie)  en in Frankrijk (brevet de technicien en plasturgie, Europlastic). 
Deze certificaten sluiten nauwer aan bij de operator dan bij de productiemedewerker 
kunststofverwerking. 

Motivatie 
Het betreft knelpuntberoepen (cf. infra) en ervaringsbewijzen kunnen de instroom van 
geschikte kandidaten verbeteren. De kunststofverwerkende industrie bestaat, op enkele 
uitzonderingen na, uit KMO’s. Geschikte opleidingen zijn zeldzaam in het onderwijs en 
praktijkervaring is noodzakelijk. Het ervaringsbewijs verhoogt dus de  tewerkstellingskansen 
en arbeidsmarktmobiliteit van de werkzoekenden en werknemers en kan eveneens nuttig zijn 
voor bedrijven die aanwerven.  
 
Selectiecriteria 
Deze beroepen zijn opgenomen bij de knelpuntenberoepen van de VDAB. Ook in de 
sectorenquête gevoerd in het voorjaar 2007 melden de bedrijven van de kunststofverwerking 
knelpunten voor technische functies. De sector organiseert met de VDAB gezamenlijke 
wervingsacties en collectieve opleidingsprojecten. 
 
De evolutie van de apparatuur (meer geautomatiseerde en computergestuurde machines) 
vereist meer en bredere technische kennis (mechanica, elektriciteit, ICT stuurtechnieken…) 
van vnl. de machineregelaar kunststofverwerking. 
 
Het beroep productiemedewerker kunststofverwerking vergt geen hogere opleiding. Het 
beroep machineregelaar kunststofverwerking richt zich meestal naar middengeschoolden en 
hoger.  Kortgeschoolden kunnen uiteraard door aanvullende vorming en ervaring de voor het 
beroep benodigde competenties opdoen. 
 
Er bestaat een Europees brevet voor kunststofverwerker bij European Plastic Converters 
(www.eupc.org) wat nuttig kan zijn bij het ontwikkelwerk van deze standaarden.  
 
08/09 operator verpakking in de farmaceutische industrie 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel operator/operatrice verpakking in de farmaceutische industrie.  
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Korte omschrijving 
De kern van het beroep van de operator verpakking in de farmaceutische industrie is het 
machinaal en manueel afvullen en/of inpakken van geneesmiddelen. Hij bewaakt het afvul- of 
inpakproces, zijn voornaamste taak hierbij is het manueel toevoegen van grond- en 
hulpstoffen en het afvoeren van verpakte producten. Hij stelt de machines in en om, start de 
machine op en onderneemt actie bij storingen. Daarnaast behoort ook kwaliteitscontrole en 
lijnopruiming tot het takenpakket van de operator verpakking in de farmaceutische industrie. 
De operator verpakking in de farmaceutische industrie documenteert dit alles door middel van 
een administratie. Hierbij houdt hij rekening met de richtlijnen en aandachtspunten betreffende 
milieu, welzijn op het werk, hygiëne en kwaliteit. 

Motivatie 
Het ervaringsbewijs wil de reeks specifieke competenties eigen aan dit beroep laten erkennen. 
Verder is dit één van de weinige beroepen in de sector waar instroom van buiten de sector 
mogelijk is, door dit ervaringsbewijs zou de sector voor een breder publiek toegankelijk gesteld 
kunnen worden.  
 
Selectiecriteria 
Dit beroep vergt geen hogere opleiding. 
 
Het beroep wordt voornamelijk door vrouwen uitgeoefend. 
 
08/10 PC- en netwerktechnicus 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Beroepsprofiel PC-engineer.  
 
Korte omschrijving 
De functie van de PC- en netwerktechnicus zal een combinatie vormen van meerdere taken uit 
de volgende lijst: installeren, implementeren en opstarten van (infrastructurele aspecten van) 
systemen, onderhoud en troubleshooting van infrastructuur alsook geven van 
gebruikersondersteuning.  Het beroep van een PC- en netwerktechnicus is niet hetzelfde als 
dat van een helpdeskmedewerker. Het accent van de werkzaamheden van de PC- en 
netwerktechnicus ligt duidelijk op het infrastructurele (hardware en systeemsoftware), 
contacten met de eindegebruikers blijven meestal beperkt en de PC- en netwerktechnicus 
geeft evenmin support in toepassingssoftware.  
 
Motivatie 
De procedure van erkenning van elders verworven competenties kan voor PC- en 
netwerktechnici een meerwaarde betekenen in de zin dat het een formele erkenning vormt 
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voor de competenties die zij in hun dagelijks werk en/of opleiding hebben verworven. Er zijn 
immers veel mensen die de job dagelijks met een gedegen kennis van zaken uitvoeren en die 
al doende heel veel kennis opgedaan hebben, maar daarvoor geen enkele formele erkenning 
krijgen. Een formele erkenning van die verworven competenties kan eerst en vooral een 
motiverend effect hebben, maar de erkenning kan ook een goede basis vormen voor de 
verdere uitbouw van de loopbaan. Daaronder verstaan we zowel opleiding als promotie. Het 
blijkt dat veel PC- en netwerktechnici geen toegang krijgen tot bepaalde opleidingen omdat ze 
niet beschikken over het nodige certificaat of diploma dat bewijst dat ze voldoende 
basiskennis hebben. 
Voor werkzoekenden kan de erkenning van elders verworven competenties een belangrijke 
meerwaarde vormen omdat er heel wat werkzoekenden zijn die heel wat kennis van zaken 
hebben, maar niet beschikken over de formele titel die de ondernemingen vragen.  Voor die 
werkzoekenden kan het dan ook een hulp zijn om aan de hand van de erkenningsprocedure 
die competenties meetbaar en valoriseerbaar te maken. 
Voor een werkgever kan de procedure een objectieve  beoordeling vormen van de 
competenties van een kandidaat die hij wil aanwerven. Het kan ook een hulp zijn bij het 
loopbaanbeleid in de onderneming. De EVC-procedure kan een objectieve maatstaf vormen bij 
opleiding en promotie van PC- en netwerktechnici. Ze kan een basis vormen voor bijvoorbeeld 
de detectie van opleidingsbehoeften, ze kan helpen om opleidingstrajecten zo goed mogelijk 
aan te passen aan de specifieke noden van de werknemer, ze kan fungeren als objectief 
bewijs van aanwezige competenties in functie van promotie. 
 
Selectiecriteria 
In de VDAB-lijst van knelpuntberoepen (2005) komen informaticaberoepen naar voor als 
knelpuntberoepen. De analyses op de vacaturebestanden van de VDAB leren dat werkgevers 
moeite hebben om goede kandidaten te vinden voor hun vacatures systeembeheerder en 
netwerkspecialist. Dat zijn toch twee functies/beroepen waarvoor mensen met de 
competenties van PC- en netwerktechnicus in terecht kunnen komen (mits bijkomende 
opleidingen). Ook de Agoria-peiling naar noden in de ICT-sector leert dat bedrijven nog steeds 
moeite hebben om geschikte informatici in het algemeen te vinden. De studie maakt melding 
van 14.000 voorziene vacante jobs in 2008. Het gaat daarbij wel vooral over hogere profielen 
zoals systeemontwikkelaars, consultants en netwerkarchitecten. Maar ook de vacatures voor 
lagere profielen blijven moeilijk om in te vullen. Omdat het aandeel PC- en netwerktechnici 
relatief groot is (Agoria, 2007), kunnen we verwachten dat het aandeel vacatures voor die 
functies ook relatief groot zal zijn in de nabije toekomst.  
Het tekort aan informatici is zowel een kwantitatief als een kwalitatief tekort. De competenties 
van de kandidaten komen niet overeen met de competenties die de werkgevers van hen 
verwachten. Voor de ICT- gerelateerde vacatures zijn werkgevers op zoek naar combinaties 
van verschillende competenties. Ervaring is eigenlijk een geschikte manier om die mix van 
competenties te verwerven. Het is dan ook aannemelijk dat een EVC- procedure het 
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makkelijker zal maken om die mix van competenties zichtbaar te maken voor werkgevers. 
Maar tegelijkertijd hinkt het aanbod van mensen die uit het onderwijs uitstromen met een 
relevante opleiding altijd na op de vraag van de informaticamarkt. De bedrijfswereld zal dan 
ook op zoek gaan naar mensen die de competenties elders verworven hebben. 
 
Hoewel de meeste bedrijven relatief hoge diplomavereisten vooropstellen voor de aanwerving 
van ICT- personeel, zijn er heel wat (relatief) kortgeschoolde werkzoekenden die, hetzij op 
basis van ervaring hetzij op basis van een opleiding, de nodige competenties voor PC- en 
netwerktechnicus verworven hebben. In principe is er dan ook geen objectief bezwaar om de 
functies voor dat soort kortgeschoolden toegankelijk te maken. 
Hetzelfde geldt voor migranten en oudere werknemers. Ook die twee groepen hebben 
interesse in een job als PC- en netwerktechnicus. In de deelnemersgroepen van opleidingen 
voor werkzoekenden maken zij een niet onbelangrijk aandeel uit. 
 
We beschikken niet over exacte cijfers rond de verhouding tussen mannen en vrouwen in de 
werknemerspopulatie van dit beroep. In de deelnemerspopulatie van de 
werkzoekendenopleiding PC- en netwerktechnicus bij Cevora is 9% een vrouw, de ILW-
opleiding wordt voor bijna 100% bevolkt door mannen. Cijfers van de VDAB bevestigen dat het 
beroep van PC- technicus veel toegankelijker is voor mannen dan voor vrouwen. Van alle door 
de VDAB ingevulde vacatures voor PC- technicus werd 5% ingevuld door een vrouw (juli 2006 
tot juni 2007). De VDAB- cijfers tonen aan dat het aspect van netwerkbeheer wel 
toegankelijker is voor vrouwen. Van alle door de VDAB ingevulde vacatures voor 
Netwerkbeheerder werd 22% ingevuld door een vrouw (juli 2006 tot juni 2007). 
 
08/16 voorbereider plaatwerker 
08/11 plaatwerker 
08/17 voorbereider spuiter 
08/14 spuiter 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel koetswerkhersteller. De ervaringsbewijzen refereren respectievelijk naar 
de gedeeltes monteren - demonteren en licht plaatwerk, plaatwerk algemeen, voorbereiding -  
afwerking en spuiten.   
 
Korte omschrijving 
De voorbereider plaatwerker legt zich voornamelijk toe op het voorbereidende werk aan het 
eigenlijke plaatwerken en op het herstellen van lichte koetswerkschade.  
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De plaatwerker demonteert en monteert geschroefde onderdelen, deukt kleine 
koetswerkschade uit en herstelt grote koetswerkschade. Hij past vormgeving- en 
aansluittechnieken toe op hoofdzakelijke stalen, kunststof en aluminium koetswerkpanelen. 
 
De voorbereider spuiter bereidt voertuigonderdelen of een volledig voertuig voor op het 
aflakproces. Dit houdt ondermeer in afstralen, uitschuren, egaliseren, aanbrengen van primer, 
grondlagen en/of beschermingskitten, reinigen,  … .   
 
De spuiter maakt de lakken gebruiksklaar, voert de spuitwerkzaamheden in de spuitcabine 
minutieus uit en staat in voor het onderhoud van het spuitmaterieel.  
 
Er bestaan geen certificaten. Er bestaat wel een Europese richtlijn BBT (best beschikbare 
techniek) die voorschrijft dat de koetswerkherstellers, waarvan ruitenplaatsen een onderdeel 
is, steeds de meest geschikte en efficiënte techniek moeten gebruiken. 
 
Motivatie 
In de koetswerksector worden permanent nieuwe technieken ingevoerd. Schoolse opleidingen 
brengen enkel basiskennis aan. De beroepen kunnen dus voor een groot deel alleen maar 
aangeleerd worden op de werkvloer of via bijkomende werknemersopleidingen. 
 
Er bestaat behoefte aan een ervaringsbewijs gezien er geen schoolse opleiding bestaat, de 
beroepsvereisten sterk evolueren en een hoger niveau (zowel qua uitvoering als qua 
technische achtergrondkennis) van de plaatwerker vergen. 
 
Selectiecriteria 
Binnen de sector zitten er tekorten aan competenties rond nieuwe materialen, nieuwe meet- 
en richtsystemen, nieuwe lassystemen en lijmtechnieken, nieuwe spuittechnieken (vb. lage 
druk- of hoog rendement spuittechnieken), recyclage van lakken en afval, kleuren alsook 
specifieke kennis met betrekking tot bedrijfswagens. De nieuwe technieken die aan bod komen 
bij koetswerk zoals elektronica, airbags, spuittechnieken (cf. supra) … tonen aan dat het een 
snelgroeiend segment betreft.  
 
Deze beroepen zijn volgens VDAB (2006) geen knelpuntberoepen, terreinervaring 
daarentegen lijkt het tegendeel te bevestigen. 
 
Deze beroepen staat open voor kansengroepen.  
 
Vrouwelijke beroepsbeoefenaars komen zeer weinig maar steeds meer voor. Vrouwen in het 
beroep van voorbereider spuiter en spuiter houden zich voornamelijk bezig met het beheer 
van kleuren en afplakken 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2008 

22 

 

 
Op Europees niveau wordt gestreefd naar het creëren van een nieuw beroep: 
carrosserietechnicus. Deze persoon beheerst alle koetswerktechnieken. De Europese richtlijn 
BBT kan als leidraad dienen bij het ontwikkelwerk.  
 
08/13 receptionist/telefonist 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Cevora-SERV-beroepsprofiel Receptionist(e)/telefonist(e).   
 
Korte omschrijving 
Afhankelijk van de concrete arbeidsorganisatie in een bedrijf combineert een 
receptionist/telefonist het onthaal van klanten, de correcte distributie van berichten in de 
onderneming, de ondersteuning bij correspondentie en diverse taken, gaande van het 
opvolgen van verjaardagen tot het opruimen van vergaderzalen. We stellen voor om voor het 
ervaringsbewijs van receptionist/telefonist de focus te richten op de  taken en competenties 
die gepaard gaan met het eerste onthaal van klanten en contactpersonen. Dit laat een grotere 
flexibiliteit toe en maakt een groter bereik mogelijk. Een receptionist/telefonist is meestal de 
eerste contactpersoon tussen een klant en het bedrijf, wat maakt dat klantvriendelijkheid 
essentieel is. Daarnaast is het ook belangrijk dat hij de verschillende bureautica en 
correspondentiemethodes kent en dat  hij stressbestendig en dienstverlenend  is. 
 
Het ervaringsbewijs voor receptionist/telefonist kan een goed complement zijn aan het (nog 
niet bestaande) ervaringsbewijs administratief bediende. In een arbeidsmartkcontext waarin 
levenslang leren en loopbaanmanagement belangrijk geacht worden is het relevant om 
ervaringsbewijzen op elkaar te laten aansluiten. 
 
Motivatie 
De EVC- procedure kan voor receptionisten/telefonisten een meerwaarde betekenen in de zin 
dat het een formele erkenning vormt voor de competenties die zij in hun dagelijks werk en/of in 
opleiding hebben verworven. Dit kan eerst en vooral een motiverend effect hebben, maar de 
erkenning kan ook een goede basis vormen voor de verdere uitbouw van de loopbaan. In het 
onderzoek naar het beroepsprofiel is immers duidelijk geworden dat de meeste 
beroepsbeoefenaars de job beschouwen als een springplank. 
Voor werkzoekenden kan de erkenning van elders verworven competenties een belangrijke 
meerwaarde vormen omdat er geen formele opleiding met een formeel diploma 
receptonist/telefonist bestaat. Het kan voor werkzoekenden dan ook een hulp zijn om aan de 
hand van de erkenningsprocedure de competenties die ze in vroegere (werk)ervaringen en/of 
in opleiding verworven hebben, meetbaar en valoriseerbaar te maken. 
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Voor een werkgever kan de procedure een objectieve  beoordeling vormen van de 
competenties van een kandidaat die hij wil aanwerven. Het kan ook een hulp zijn bij het 
loopbaanbeleid in de onderneming. De standaard kan een objectieve maatstaf vormen bij 
opleiding en promotie van receptionisten/telefonisten. 
 
Selectiecriteria 
Receptionist/telefonist komt niet voor op de VDAB-lijst van knelpuntberoepen (2005). Het 
onderzoek naar knelpuntvacatures dat Cevora en Federgon hebben uitgevoerd bij 
uitzendconsulenten (2004) legt wèl moeilijkheden voor de invulling van vacatures voor 
receptionist/telefonist bloot. De belangrijkste reden waarom werkgevers moeilijkheden 
ondervinden om een geschikte kandidaat te vinden voor een vacature voor 
receptionist/telefonist is een gebrek aan meertaligheid bij kandidaten, maar ook een gebrek 
aan schriftelijke communicatievaardigheden (spelling), de slechte presentatie van veel 
kandidaten en de gebrekkige mogelijkheden om verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren. 
 
De meeste bedrijven zetten geen diplomavereisten voorop voor de selectie van een 
receptionist/telefonist, wat maakt dat het beroep toegankelijk is voor kortgeschoolden. Er zijn 
ook geen objectieve belemmeringen voor tewerkstelling van migranten en mensen met een 
arbeidshandicap. 
 
We beschikken niet over exacte cijfers rond de verhouding tussen mannen en vrouwen in de 
werknemerspopulatie van dit beroep. In de deelnemerspopulatie van de 
werkzoekendenopleiding bij Cevora is 93% een vrouw. Cijfers van de VDAB bevestigen dat 
het beroep van receptionist/telefonist veel toegankelijker is voor vrouwen dan voor mannen. 
Van alle door de VDAB ingevulde vacatures voor receptionist of telefonist werd respectievelijk  
5% en 15% ingevuld door een man (juli 2006 tot juni 2007). 
 
08/18 Webdesigner 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel. 
 
Korte omschrijving 
Een webdesigner houdt zich vooral bezig met het grafisch ontwerp van websites.  Hij 
modelleert de website naar functie en inhoud, selecteert en integreert de illustratieve 
documenten (geluid, beeld, tekst) en ontwerpt de functionele interactiviteit. De webdesigner 
vertoont sterke gelijkenissen met de grafisch ontwerper, maar bij de webdesigner ligt de 
nadruk meer op authoring en ontwerpen, waar de grafisch ontwerper zich vooral focust op de 
grafische productie. 
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Leveranciers van software certificeren deelnemers aan de opleidingen. Deze opleidingen zijn 
vaak duur en eng gericht op de het gebruik van de software.  
 
Het ervaringsbewijs internetontwikkelaar (cf. supra) en het ervaringsbewijs webdesigner 
kunnen een goede aanvulling op elkaar vormen. Door de ervaringsbewijzen op één bepaald 
aspect van webontwikkeling te focussen kan een grote flexibiliteit gecreëerd worden. In functie 
van de concrete noden kunnen mensen voor de ene, de andere of beide testen kiezen. 
 
Motivatie 
De instroom van werknemers in het beroep van webdesigner gebeurt op verschillende 
manieren en vanuit verschillende opleidingsprofielen. In eerste instantie zijn er natuurlijk de 
afgestudeerden van bachelor-opleidingen grafisch ontwerp. Maar daarnaast zien we tal van 
andere opleidingsprofielen in deze job. Omdat het een heel creatief beroep is, is het ook 
toegankelijk voor mensen die in hun vrije tijd veel experimenteren met het ontwerpen van 
websites. Het toekennen van een extra ervaringsbewijs webdesigner kan een meerwaarde 
betekenen voor die mensen omdat ze op die manier een formele valorisatie kunnen vinden 
van de competenties die ze verworven hebben in hun vrije tijd en in eventuele opleidingen die 
ze in dat kader gevolgd hebben.  
De beschrijving van de vereiste competenties kan ook een gunstige invloed hebben op de 
professionalisering van het beroep van webdesigners. De instroom in het beroep kan op die 
manier geoptimaliseerd worden. Het wordt voor de werkgevers transparant of de kandidaat 
werkelijk over de juiste competenties beschikt. Werknemers en werkzoekenden kunnen 
formeel erkend worden als webdesigners die beschikken over de (juiste) competenties die het 
bedrijfsleven nodig heeft. 
 
Selectiecriteria 
Het beroep van webdesigner komt niet voor op de VDAB-lijst met knelpuntberoepen (2005) en 
ook niet in het onderzoek van Cevora en Federgon naar knelpuntberoepen (2004).  
Dat het beroep geen knelpuntberoep is, betekent niet dat het ervaringsbewijs niet kan inspelen 
op knelpunten op de arbeidsmarkt. Met het ervaringsbewijs kan ingespeeld worden op een 
ander soort knelpunt. Het ervaringsbewijs kan (betere) tewerkstellingskansen bieden aan 
risicogroepen op de arbeidsmarkt. Ouderen, arbeidsgehandicapten en kortgeschoolden die 
gepassioneerd zijn door het ontwerpen van websites kunnen (evt. mits bijkomende opleiding) 
aan de slag in een job die hen aanspreekt. 
 
Het is een functie die kansen kan bieden aan bepaalde risicogroepen op de arbeidsmarkt. 
Personen die vb. omwille van gezondheidsredenen de overstap moeten maken naar 
kantoorwerk, vinden in computerwerk een nieuwe manier om hun aanwezige kennis en 
knowhow in te zetten. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld ouderen en ervaren werknemers. 
Zij kunnen, via een combinatie van hun vroegere praktijkervaring met hun (eventueel in 
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opleiding) verworven competenties op het vlak van webdesign, een reële meerwaarde 
betekenen voor een bedrijf. Voor kortgeschoolden die in hun vrije tijd veel experimenteren met 
webdesign, kan de EVC-procedure een kans betekenen om de juiste bijkomende opleidingen 
te kunnen volgen en/of een job uit te oefenen waarin ze zich met hart en ziel kunnen geven. 
 
De VDAB-gegevens van werkzoekenden leren dat in de groep van de werkzoekenden die 
interesse hebben in een job als webdesigner en die meer dan twee jaar ervaring hebben in 
een vergelijkbare job, ongeveer 17% een vrouw is. 
 


