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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 tweede 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 tweede lijst voor bestaande uit volgende beroepen en bijhorende 
ervaringsbewijzen: 
 08/19 Dierenverzorger  
 08/20 Functioneel applicatiebeheerder 
 08/21 Gezinsondersteuner 
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 08/22 GIS medewerker 
 08/23 GIS expert 
 08/24 GIS deskundige 
 08/25 ICT ondersteuner 
 08/26 Kinderverzorgster in meerlingengezinnen 
 08/27 Landmeterhulp 
 08/28 Onderhoudsarbeider elektromechanische installaties 
 08/29 Onderhoudstechnicus elektromechanische installaties 
 08/30 Poetshulp 
 08/31 Polyvalent assistent 
 08/32 Programmeur 
 08/33 Specialist databeheer 
 08/34 Tandartsassistent 

 

Advies 

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

De tweede lijst voor beroepen en ervaringsbewijzen 2008 is samengesteld op basis van de 
aanvraagfiches die de SERV ontving van de Vlaamse Overheid. Binnen de werkgroep EVC bij 
de Vlaamse Overheid werd intern gewerkt rond het project ervaringsbewijzen. Dit resulteerde 
in een paritair akkoord d.d. 09 februari 2009 binnen het Sector Comité XVIII en de hieruit 
volgende vraag aan de SERV om vijftien ervaringsbewijzen op te nemen op de lijst van 
beroepen en ervaringsbewijzen.  
 
Een uitzondering op deze werkwijze is het ervaringsbewijs tandartsassistent. De aanvraag 
voor dit ervaringsbewijs kwam er naar aanleiding van de oproep die de SERV lanceerde in 
oktober 2008 via de interprofessionele en sectorale sociale partners om tegen einde 2008 
voorstellen binnen te krijgen voor ervaringsbewijzen. 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. 
 
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, 
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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. 
 
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 tweede lijst 2008 is vastgelegd door de 
Vlaamse regering, dergelijke consultatie organiseren.    
 

2 . 2 .  T w e e d 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.  
 
08/19 Dierenverzorger 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV- beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt.  
 
Korte omschrijving 
Het betreft dierenverzorgers die onder meer tewerkgesteld zijn bij het Instituut voor Landbouw- 
en Visserijonderzoek (ILVO). Het ILVO is een wetenschappelijke instelling bij het 
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beleidsdomein Landbouw en Visserij. De dierenverzorgers werken in een eenheid die 
dierproeven uitvoert en waar onderzoek wordt gedaan naar een duurzame, consumentgerichte 
en maatschappelijk aanvaardbare veehouderij. Het beroep komt ook voor in andere 
gelijkaardige organisaties of instellingen. 
De dierenverzorger staat in voor het bereiden van proefvoeders, voederen en verzorgen van 
proefdieren en onderhouden van de proefaccommodatie volgens opgelegde criteria, om 
nauwkeurige proefresultaten te genereren. Het gaat om een gespecialiseerd beroep. 
 
Dierenverzorgers van laboratoriumdieren moeten volgens het KB van 13 september 2004 
betreffende het onderwijs en de opleiding van personen die dierproeven uitvoeren, eraan 
meewerken of instaan voor de verzorging van proefdieren beschikken over een aangepast 
diploma of beschikken over de nodige maanden/jaren beroepservaring. 
 
Motivatie 
Een ervaringsbewijs dierenverzorger zorgt ervoor dat de competenties die door ervaring zijn 
verworven ook worden erkend. Met het ervaringsbewijs kunnen mensen hun competenties niet 
alleen inzetten in de eigen organisatie maar ook in andere organisaties of instellingen. Wie 
bijvoorbeeld zijn competenties voor dierenverzorger heeft verworven in een farmaceutisch 
bedrijf kan door het behalen van een ervaringsbewijs zijn competenties ook inzetten voor een 
gelijkaardige functie bij vb. de overheid. Erkennen van competenties door ervaring maakt 
mensen sterker op de arbeidsmarkt. Tegelijk is het ervaringsbewijs van dierenverzorger een 
manier om het aantal potentieel geschikte kandidaten voor het beroep te vergroten. Er is 
bijgevolg meer kans dat de functie sneller ingevuld geraakt, wat nu dikwijls een probleem is. 
Bijkomend kan het ervaringsbewijs misschien ook interessant zijn voor dierenverzorgers in vb. 
de zoo.  
 
Selectiecriteria 
Het beroep van dierenverzorger is niet opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen van de 
VDAB. Maar toch blijkt dat voor dit beroep bij de Vlaamse overheid moeilijk geschikte 
kandidaten worden gevonden. 
 
Het ervaringsbewijs geeft professionele perspectieven voor wie niet over een diploma 
beschikt. Instroom en doorstroom van kansengroepen, in het beroep wordt bevorderd. 
 
08/20 Functioneel applicatiebeheerder 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV- beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
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De functioneel applicatiebeheerder zal door middel van ICT ondersteuning een performante 
ICT- omgeving garanderen voor de medewerkers en zal door middel van het functioneel 
beheren van applicaties bijdragen aan de ondersteunende opdracht voor ICT- gerichte 
projectwerking (vb. specifiek voor de Vlaamse overheid VLIMPERS, ondergrond Vlaanderen, 
…). 
 
Motivatie 
Specifiek voor de Vlaamse overheid wordt het volgende vermeld. De vacatures voor dit 
beroep geraken in het geval van de Vlaamse Overheid niet gemakkelijk ingevuld omdat 
weinig mensen met een geschikt diploma gevonden worden, wie over een ervaringsbewijs 
beschikt kan zich ook kandidaat stellen om in te stromen in dit beroep. Een bijkomende 
reden waarom een ervaringsbewijs nuttig is, heeft te maken met het gegeven dat vele 
gediplomeerden dikwijls een te hoog profiel hebben en hierdoor te weinig aandacht 
schenken aan dagelijkse werken zoals het opvolgen van bugs, het aanmaken van 
gebruikers, de zorg voor gebruikersondersteuning, … M.a.w. het ervaringsbewijs zou naar 
een kwalificatie verwijzen die beter aansluit bij de job. Het betreft bovendien een functie 
waarin veel kansengroepen (kortgeschoolden, allochtonen, personen met een 
arbeidshandicap, ouderen) al in het beroep zitten. Met een ervaringsbewijs kunnen ze hun 
kansen op de arbeidsmarkt verhogen. 
 
Selectiecriteria 
Het beroep is niet opgenomen op de lijst van de VDAB- knelpuntberoepen, nochtans 
geraakt de functie moeilijk ingevuld omdat men niet de mensen vindt met het geschikte 
profiel aan competenties. 
 
Het gaat om een beroep waarin veel kansengroepen (kortgeschoolden, allochtonen, 
oudere werknemers) al in het beroep zitten. 
 
08/21 Gezinsondersteuner 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV- beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De gezinsondersteuner werkt vanuit de eigen levenservaring verbindend met maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen en andere dienstverleners binnen het ontwikkelde beleidskader van de 
preventieve gezinsondersteuning om de kinderen in deze gezinnen zoveel mogelijk kansen te 
geven en de ouders te ondersteunen bij de realisatie van hun gezinsproject. 
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Motivatie 
Door ervaring, opleiding, coaching en training on the job kunnen mensen de competenties van 
gezinsondersteuner verwerven. Met een ervaringsbewijs kunnen we de competenties van 
deze mensen valoriseren. 
Specifiek voor de Vlaamse Overheid (Kind en Gezin) wordt het volgende vermeld. Het beroep 
is specifiek voor Kind en Gezin. Binnen Kind en Gezin zijn er een aantal gezinsondersteuners 
die door hun ervaring, opleiding, coaching en training on the job zijn uitgegroeid tot bijzonder 
waardevolle medewerkers voor het agentschap. Door hun ervaring binnen Kind en Gezin 
hebben ze waardevolle inzichten en vaardigheden aangeleerd die Kind en Gezin graag wil 
valoriseren via een EVC.     
 
Selectiecriteria 
De functie van gezinsondersteuner doelt vooral op de kansengroepen namelijk allochtonen, 
mensen uit de armoede enzovoort. 
 
Gezinsondersteuner is een voornamelijk vrouwelijk beroep, hoewel het beroep zowel 
vrouwelijke als mannelijke beroepsbeoefenaars kan aantrekken. 
 
08/22 GIS medewerker 
08/23 GIS expert 
08/24 GIS deskundige 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er zijn nog geen SERV- beroepsprofielen, maar wel profielen die door de sector zijn 
uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Geografisch duidt op het soort data dat 
gebruikt wordt. Het zijn gegevens waar een ruimtelijk onderdeel aan vast zit: een locatie, een 
plek op aarde. Postcodes, lengte- en breedtegraden, ligging van percelen, gebouwen, bossen 
zijn voorbeelden van deze ruimtelijke gegevens. In een GIS- systeem worden dus alle 
ruimtelijke en niet-ruimtelijke gegevens gecombineerd in één systeem, waarbij ze 
gevisualiseerd kunnen worden op een computerscherm of op een analoge kaart. Maar er 
kunnen ook allerlei analyses op geodata worden uitgevoerd. Afhankelijk van de toepassing zijn 
verschillende mensen nodig: GIS medewerker, GIS expert of GIS deskundige.  
 
Motivatie 
Het is moeilijk om mensen te vinden met het geschikte diploma. Vacatures geraken dan ook 
moeilijk ingevuld. Er is nood aan mensen met een goede kennis van softwarepakketten voor 
het beheer van geografische data. Die kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van het 
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beroep worden voornamelijk verworven op de werkvloer (zelfstudie en training on the job). Het 
is dan ook opportuun om deze competenties te erkennen en hiervoor een ervaringsbewijs te 
voorzien. Wie op de werkvloer de competenties verworven heeft, krijgt door een 
ervaringsbewijs meer kansen voor instroom en doorstroom. 
 
Selectiecriteria 
De GIS medewerker, expert en deskundige zijn als zodanig niet terug te vinden in de lijst van 
knelpuntberoepen van de VDAB maar het beroep van databeheerder informatica is wel een 
knelpuntberoep. Eigenlijk betreft het specialisaties van het beroep van databeheer 
informaticus.  
 
Het gebruik van geografische data voor allerlei doeleinden neemt toe (bij ruimtelijke ordening, 
voor beleidsmaatregelen op het vlak van de volksgezondheid of natuurbescherming, zoals in 
het geval van de vogelpest, enz.). Verder zijn er de geoloketten, die  bij de Vlaamse Overheid 
ontwikkeld worden en het invoeren van Europese INSPIRE-richtlijn. Er is een tekort aan 
competenties voor het gebruik (GIS medewerker) en beheer (GIS deskundige) van 
softwarepakketten van geografische data. 
 
08/25 ICT ondersteuner 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV- beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De ICT ondersteuner helpt de klant bij : 

• Ondersteuning van de gebruikers m.b.t. het gebruik van hardware en software: hulp 
bij formuleren en opvolgen van ICT- bestellingen, informeren over en navolgen van 
het gebruik van de ICT- infrastructuur, opvolgen van de samenwerking en 
dienstverlening van externe ICT- partner(-s). 

• Ondersteuning van de ICT- verantwoordelijken in hun werking  
• Opvolgen van de gemelde problemen en aanreiken van oplossingen. 
• Aanspreekpunt met de externe ICT- dienstverlener voor problemen en bestellingen 

m.b.t. de gemeenschappelijke ICT- infrastructuur van de afdelingen : controle over de 
inventarisgegevens, diverse probleemdetecties (netwerk, e-mail, internet, 
serveergebruik, backup,...), correspondent met de centrale ICT- helpdesk, opvolgen 
SLA’s van de externe ICT- dienstverlener. 
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Motivatie 
De competenties voor dit beroep worden behalve door opleiding ook verworven op de 
werkvloer of thuis en het is opportuun om dit te erkennen.  
 
Selectiecriteria 
Vacatures raken moeilijk ingevuld. Specifiek voor de Vlaamse Overheid wordt het volgende 
vermeld. Er zijn te weinig mensen met het juiste diploma beschikbaar voor deze functie. 
Verder speelt dat vele gediplomeerden dikwijls een te hoog profiel hebben voor de eigenlijke 
inhoud van de job.  
 
Kansengroepen zouden via het ervaringsbewijs in deze functie kunnen instromen omdat ze 
dikwijls al beschikken over de nodige ervaring. 
 
08/26 Kinderverzorgster in meerlingengezinnen 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV- beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De kinderverzorgster in meerlingengezinnen biedt deskundige en ondersteunende gezinshulp 
(voeding en verzorging van de kinderen, zorgen voor een hygiënische leef- en spelomgeving, 
bijdragen aan de opvoeding enz.) aan een gezin waar een meerling (van drieling) geboren 
wordt om bij te dragen tot een maximale ontwikkeling van de kinderen. 
 
Motivatie 
Door ervaring, vorming en coaching kunnen de vereiste competenties voor de functie van 
kinderverzorgster in een meerlinggezin worden verworven. Met een ervaringsbewijs kunnen de 
mensen deze competenties laten erkennen en hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen. Het 
ervaringsbewijs is niet alleen een meerwaarde voor de persoon in kwestie maar biedt 
organisaties, waaronder de overheid, ook meer kansen om geschikte personen te vinden voor 
de job. 
 
Selectiecriteria 
Vacatures voor dit beroep raken niet altijd eenvoudig ingevuld. 
 
Het aantal meerlingengezinnen neemt toe. Er zijn tekorten binnen de sector aan de specifieke 
competenties nodig omwille van de speciale werkomstandigheden, zijnde werken met 
minstens drie kinderen van gelijke leeftijd van 0 tot 3 jaar en binnen een gezinscontext. 
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Het beroep staat open voor kansengroepen. 
 
Het beroep wordt bijna uitsluitend uitgeoefend door vrouwelijke medewerkers.   
  
08/27 Landmeterhulp 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV- beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De landmeterhulp helpt de landmeter bij het opmeten van het terrein en zorgt voor het 
onderhoud van de wagens en het opmeetmateriaal.  
 
Motivatie 
De competenties voor het beroep worden momenteel vooral door ervaring verworven. De 
landmeterhulp is zelf meestal al werkzaam binnen de organisatie/entiteit en wordt door de 
landmeter zelf opgeleid. Er is geen directe opleiding beschikbaar die specifiek voorbereidt op 
het uitoefenen van deze functie vandaar dat het waardevol zou zijn om de training on the job 
te valoriseren door middel van een ervaringsbewijs. 
 
Selectiecriteria 
Het is moeilijk kandidaten te vinden voor het beroep. 
 
Het beroep staat open voor kansengroepen en tracht men specifiek aan te spreken voor het 
beroep.  
 
08/28 Onderhoudsarbeider elektromechanische installaties 
08/29 Onderhoudstechnicus elektromechanische installaties 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV- beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De onderhoudsarbeider elektromechanische installaties helpt werken uitvoeren in verband 
met het onderhouden, het herstellen en het aanpassen van elektrische, mechanische en 
hydraulische uitrustingen langs wegen en waterwegen. De onderhoudsarbeider voert zowel 
routine als bijzondere werken uit in verband met het onderhoud van verschillende installaties. 
Hiervoor heeft hij nood aan praktische kennis van elektriciteit, elektrische schema’s en 
mechanica en hydraulische aandrijvingen van bruggen en sluizen. Hij voert taken uit in 
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opdracht van de chef, rapporteert aan hem en/of aan de klant en voert ook een beperkt aantal 
administratieve taken uit. 
 
De onderhoudstechnicus elektromechanische installaties staat in voor de bewaking en 
exploitatie van de tunnels en elektromechanische installaties langs het wegen- en 
waterwegennet. Hij zorgt dat deze installaties steeds beschikbaar zijn voor het publiek door de 
elektromechanische en telematica-installaties in een optimale staat van werking te houden. Hij 
helpt werken uitvoeren in verband met het onderhouden, het herstellen en het aanpassen van 
elektrische, mechanische en hydraulische uitrustingen langs de wegen en waterwegen. De 
onderhoudstechnicus voert zowel routine als bijzondere werken uit in verband met het 
onderhoud van verschillende installaties. Hiervoor heeft hij nood aan praktische kennis van 
elektriciteit, elektrische schema’s en mechanica en hydraulische aandrijvingen van bruggen en 
sluizen. Hij ziet erop toe dat medewerkers de opdrachten correct uitvoeren, rapporteert aan de 
klant en voert ook een beperkt aantal administratieve taken uit. Hiervoor wordt verwacht dat hij 
de courante informaticaprogramma’s kent. Tot slot neemt hij ook deel aan een wachtdienst 
zodat hij kan tussenkomen voor het depanneren van installaties buiten de diensturen. 
 
Opmerking: Voor beide beroepen is de reglementering omtrent hefwerktuigen en hun 
wettelijke keuringen relevant. 
 
Motivatie 
Onderhoudsarbeiders en –technici krijgen meestal een aangepaste opleiding op de werkvloer. 
Het zou nuttig zijn dat de ervaring die mensen tijdens deze opleiding en nadien op de 
werkvloer opdoen, zou gevaloriseerd worden door middel van een ervaringsbewijs. Voor de 
werknemer betekent dit een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De vacatures voor deze 
beroepen raken zeer moeilijk ingevuld. Op verschillende werkplekken binnen en buiten de 
Vlaamse Overheid kunnen onderhoudsarbeiders en - technici werkervaring opdoen. Door de 
competenties van deze onderhoudsarbeiders en -technici te valideren, krijgt men meer 
potentieel geschikte kandidaten voor deze beroepen. 
 
Selectiecriteria 
Op de lijst met knelpuntberoepen van VDAB staan verschillende gelijkaardige beroepen 
vermeld: met name onderhoudsmecanicien van machines en industriële installaties, 
onderhoudselektricien en technicus elektromechanica. Ook voor de Vlaamse Overheid zijn dit 
moeilijk in te vullen beroepen. 
 
Naar competentietekorten is het belangrijk de nood aan technisch(e) competenties/personeel 
te vermelden.  
 
Het betreft beroepen die openstaan voor kansengroepen. 
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Specifiek voor de Vlaamse Overheid wordt het volgende vermeld. Voor onderhoudsarbeider 
wordt geen specifiek diploma gevraagd. Voor kort geschoolden zonder specifiek diploma is het 
echter moeilijk om aan te tonen dat zij wel degelijk de competenties in huis hebben voor deze 
functie. Via het ervaringsbewijs kunnen zij dit wel gericht aantonen, wat hun kansen op het 
vinden van een nieuwe job vergroot. Voor onderhoudstechnicus wordt een diploma secundair 
onderwijs in de richting elektriciteit, elektronica, elektromechanica, mechanica of industriële 
informatiecommunicatietechnologie gevraagd. Het is echter moeilijk om mensen met dit 
diploma aan te trekken. Het is dus een grote meerwaarde voor kort geschoolden zonder dit 
specifieke diploma die deze competenties buiten de schoolbanken hebben verworven, een 
ervaringsbewijs te laten behalen, waardoor zij voor dergelijke functies waarvoor een specifiek 
diploma gevraagd wordt, ook kunnen kandideren. 
 
08/30 Poetshulp 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De poetshulp staat in voor het dagdagelijks onderhoud van de gezinswoning en de gewone 
huishoudelijke taken.  
 
Motivatie 
Een ervaringsbewijs poetshulp zorgt ervoor dat de competenties die door ervaring zijn 
verworven ook worden erkend. Met het ervaringsbewijs kunnen mensen hun competenties niet 
alleen inzetten in de eigen organisatie maar ook in andere organisaties of instellingen. 
Erkennen van competenties door ervaring maakt zo mensen sterker op de arbeidsmarkt.  
 
Selectiecriteria 
Vacatures voor deze functie raken niet altijd eenvoudig ingevuld. 
 
In dit beroep kunnen veel kansengroepen (kortgeschoolden, allochtonen, ouderen), die dit 
beroep al uitoefenen, met een ervaringsbewijs erkenning krijgen voor hun verworven 
competenties. Zo kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt verstevigen. 
 
Poetshulp is een voornamelijk vrouwelijk beroep. 
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08/31 Polyvalent assistent 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De polyvalent assistent staat in voor het voorbereiden van lokalen voor vergaderingen, 
evenementen en vormingen, voor de intern georganiseerde catering (broodjesbar, 
koffieronde), voor algemene onderhoudswerken en schoonmaaktaken en voor het polyvalent 
assisteren van medewerkers van ondersteunende diensten. 
 
Motivatie 
Een ervaringsbewijs polyvalent assistent zorgt ervoor dat de competenties die door ervaring 
zijn verworven ook worden erkend. Met het ervaringsbewijs kunnen mensen hun competenties 
niet alleen inzetten in de eigen organisatie maar ook in andere organisaties of instellingen. 
Erkennen van competenties door ervaring maakt zo mensen sterker op de arbeidsmarkt. 
  
Specifiek voor de Vlaamse Overheid wordt het volgende vermeld. Op dit moment moeten 
kandidaten voor het beroep polyvalent assistent bij de Vlaamse overheid beschikken over een 
diploma hoger secundair onderwijs of lager secundair onderwijs en minstens 2 jaar relevante 
ervaring. Een ervaringsbewijs betekent erkenning voor personen die deze functie al 
uitoefenen. Een ervaringsbewijs geeft de mogelijkheid aan mensen die niet over het diploma 
beschikken maar wel over de gevraagde competenties om zich kandidaat te stellen voor de 
functie. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die tot de kansengroepen behoren. 
 
Selectiecriteria 
Het betreft een beroep waarin veel kansengroepen zitten of kunnen instromen. 
 
08/32 Programmeur 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
Programmeurs ontwikkelen, onderhouden en besturen softwareapplicaties om optimaal in te 
spelen op de specifieke informatiseringbehoeften van de entiteiten die voor de uitvoering van 
hun taken een beroep doen op software applicaties. 
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Motivatie 
De job vereist specifieke werkervaring of professionele maturiteit. De competenties voor dit 
beroep worden behalve door opleiding ook verworven op de werkvloer of thuis en het is 
opportuun om dit te erkennen. Zo is kennis van de taak (materie) waarvoor de 
softwaretoepassing wordt ontwikkeld/onderhouden even belangrijk als de kennis van de 
programmeertaal.  
 
Selectiecriteria 
De vacatures voor deze functies raken zeer moeilijk ingevuld, dus het ervaringsbewijs kan hier 
een belangrijke hulp zijn. Op de lijst met knelpuntberoepen van VDAB staan verschillende 
gelijkaardige beroepen vermeld: met name toepassingsprogrammeur, analistprogrammeur, 
systeemprogrammeur. Ook voor de Vlaamse Overheid is dit een moeilijk in te vullen functie.  
 
Naar competentietekorten is het belangrijk de nood aan technisch(e) competenties/personeel 
te vermelden.  
 
Kort geschoolden die reeds enige basiskennis hadden van ICT en die dit verder verfijnd en 
verdiept hebben op de werkvloer, komen in aanmerking om een ervaringsbewijs te behalen. 
Daarnaast is er een groep mensen die bepaalde specifieke programma’s  gewoon thuis achter 
de computer leert, zoals JAVA. Via een ervaringsbewijs kunnen deze competenties ook 
erkend worden. 
 
08/33 Specialist databeheer 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV- beroepsprofiel, maar wel een profiel dat door de sector is uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De specialist databeheer zal via een BI- of rapporteringstool gegevens uit verschillende 
soorten databronnen naar rapporten met informatie, kennis of bedrijfsinzichten omzetten. De 
rapporten en lijsten met gegevens worden gebruikt om aan collega’s en het management de 
gewenste informatie te leveren binnen de overeengekomen tijdspanne en volgens de 
vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures. Dit veronderstelt een ruime kennis van en 
ervaring in het gebruik van de gangbare informaticatoepassingen en bereidheid tot 
vervolmaking in verband met kennis van rapporteringssystemen (Cognos, Access, …), inzicht 
in de datastructuren, boekhoudbestanden, en kennis van MS office toepassingen en andere 
informaticatoepassingen. 
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Motivatie 
Heel wat mensen oefenen dit beroep uit zonder dat ze beschikken over een diploma. In dit 
beroep worden competenties veelal op de werkvloer verworven en het ervaringsbewijs laat toe 
om hiervoor een bewijs te krijgen. Wie een ervaringsbewijs heeft zal zo ook gemakkelijker 
kunnen doorstromen naar een andere of hogere functie. 
 
Selectiecriteria 
Vacatures voor dit beroep geraken niet gemakkelijk ingevuld. Specifiek voor de Vlaamse 
Overheid wordt bijkomend vermeld dat dit o.a. te maken heeft met het feit dat weinig mensen 
met een geschikt diploma gevonden worden voor dit beroep. 
 
Kort geschoolden die reeds enige basiskennis hadden van ICT en die dit verder verfijnd en 
verdiept hebben op de werkvloer, komen in aanmerking om een ervaringsbewijs te behalen. 
 
08/34 Tandartsassistent 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV beroepscompetentieprofiel tandartsassistent. 
 
Korte omschrijving 
De tandartsassistent biedt ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van een 
behandeling zodat de tandarts de behandeling efficiënter kan uitvoeren, de stoeltijd van de 
patiënt verkort en de organisatie binnen de tandartspraktijk vlot verloopt. 
 
Motivatie 
Sinds verschillende opleidingen in het leven werden geroepen, zal de tandartsassistent die 
een diploma of getuigschrift kan voorleggen preferentiële kansen worden geboden voor 
tewerkstelling in vergelijking met een assistent die door een tandarts in de praktijk werd 
opgeleid. Hoewel deze laatste nochtans een uiterst waardevolle ervaring heeft verworven, 
zonder hiervoor een getuigschrift of een diploma te bezitten. M.a.w. voor deze 
tandartsassistent verhoogt het ervaringsbewijs de waarde in een sollicitatie. Voor de 
werkgever is het ervaringsbewijs een garantie van eerder verworven competenties. 
 
In het kader van stimulerende maatregelen voor het aanwerven van tandartsassistenten wordt 
binnen het RIZIV een impulsenfonds in het leven geroepen die een subsidiëring zal voorzien 
bij aanwerving van tandartsassistenten. Om de subsidiëring te kunnen toekennen zullen 
criteria noodzakelijk zijn.   
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Selectiecriteria 
Hoewel tandartsassistent geen knelpuntberoep is, is er een duidelijk tekort aan goed 
opgeleide tandartsassistenten. Het VVT verzamelt alle sollicitaties in het VDAB – VVT project. 
Het aanbod aan vacatures overtreft ruimschoots het aanbod van opgeleide 
tandartsassistenten. 
 
De vraag naar tandartsassistenten zal in de komende jaren sterk toenemen gezien deze vorm 
van praktijkvoering zowel door de beroepsorganisatie als door de overheid wordt 
gestimuleerd. De gezondheidszorg, en meer specifiek de tandheelkunde dient steeds meer 
aan hygiënische – administratieve - en veiligheidsnormen te voldoen. Een tandheelkundige 
praktijkvoering die aan deze maatschappelijke eisen een antwoord wil leveren wordt 
genoodzaakt beroep te doen op assistentie.  
 
Het beroep staat open voor kansengroepen, de sector vermeldt vb. dat de opleidingen in de 
centra voor volwassenonderwijs oudere en ervaren werknemers in het beroep laten instromen.  
 
Het beroep van tandartsassistent kent een uitermate sterke concentratie aan vrouwelijke 
werknemers. In de VDAB – VVT opleiding waren mannelijke kandidaten uitzonderlijk. 
 


