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1.  In le iding 

De Vlaamse minister van werk, onderwijs en vorming heeft de SERV bij brief van 8 juli ge-
vraagd advies te geven over de titels van beroepsbekwaamheid voor 2005.    
 
Volgens het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbe-
kwaamheid (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 uit 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 waar-
voor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt met de overeenkomstige titels 
(art. 3,§ 2). 
  
Het ontwerpbesluit werd op 8 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering en voor advies 
voorgelegd aan de Raad van State. Tegelijkertijd besliste de Vlaamse Regering om nu reeds 
het advies van de SERV in te winnen over de selectie van beroepen met overeenkomstige 
titels.  
 
De minister argumenteert deze procedure in zijn vraag om advies vanuit het belang van het 
beleid voor kansengroepen, de nodige tijd die de opstart van de uitvoering van het beleid in 
beslag zal nemen en het feit dat die opstart pas definitief in gang gezet kan worden bij de 
bepaling van de beroepen en overeenkomstige titels. Op basis van het advies van de SERV 
zal de Vlaamse Regering de beroepen en overeenkomstige titels in een besluit vastleggen. 
Het is de bedoeling om dat besluit zo vlug als mogelijk na het zomerreces, samen met het 
uitvoeringsbesluit, door de Vlaamse Regering definitief te laten goedkeuren.  
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2.  Samenvatt ing 

De SERV stelt voor 2005 volgende beroepen en bijhorende titels van beroepsbekwaamheid 
voor: 

- 05/01 autobuschauffeur 
- 05/02 autocarchauffeur 
- 05/03 begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang 
- 05/04 brood- en banketbakker 
- 05/05 call center operator 
- 05/06 industriële schilder 
- 05/07 kapper 
- 05/08 kapper-salonbeheerder 
- 05/09 platwever 
- 05/10 torenkraanbestuurder 

 

3.  Advies 

3 . 1 .  A d v i e s p ro c e d u r e  

Het advies is tot stand gekomen volgens een specifieke procedure. De interprofessionele so-
ciale partners hebben reeds in het tweede kwartaal van 2004 een oproep gelanceerd. Daarbij 
werd aangegeven welke criteria zouden worden gehanteerd bij de selectie van de voorstellen. 
Deze criteria waren: het moest om paritair gesteunde voorstellen gaan, er moest worden aan-
gegeven wat het effect of de meerwaarde zou zijn van een titel, er moest reeds een SERV-
beroepsprofiel zijn of een door de SERV gelegitimeerd beroepsprofiel, er zou voorrang worden 
gegeven aan knelpuntberoepen en aan titels die de promotiekansen van kortgeschoolden 
zouden verhogen en het moest bij voorkeur gaan om beroepen waarvoor geen onderwijsoplei-
ding bestaat. De voorstellen moesten einde oktober 2004 ingediend worden bij de SERV aan 
de hand van een gestandaardiseerde aanvraagfiche. 
 

3 . 2 .  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  t i t e l s  

Het advies is als volgt opgebouwd: aan elk van de voorgestelde beroepen en titels wordt een 
nummer en naam gegeven, een verwijzing gedaan naar het (onderdeel van) het beroepspro-
fiel, een korte beschrijving gegeven van de inhoud, een algemene motivatie gegeven waarom 
het beroep voor een titel wordt voorgesteld en een motivatie op basis van de door de SERV 
gehanteerde selectiecriteria en, tenslotte, wat het mogelijke potentieel ervan is. 
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Wat de nummering betreft, is ervoor geopteerd deze zo eenvoudig mogelijk te houden. De 
titels staan alfabetisch geordend en hebben een nummer gekregen dat begint met de laatste 
twee digits van het jaar gevolgd door een volgnummer in 2 digits. In andere landen en syste-
men worden op een andere wijze genummerd, bv. door verwijzingen naar de sector, maar dat 
lijkt niet zo praktisch te zijn. Beroepen zijn vaak sectoroverschrijdend en durven ook wel eens 
van sector te veranderen waardoor de sectorale nummeringslogica moeilijk vol te houden is.   
 
05/01 autobuschauffeur 
 
Voorgesteld door:  
Sector van het bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer. Paritair Comité 140.01/140.02 
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
SERV-beroepencluster ‘personenvervoer’. De titel refereert naar het beroep ‘autobuschauf-
feur’ van de beroepencluster. 
 
Korte omschrijving:  
De autobuschauffeur bestuurt een autobus, al dan niet met een aanhangwagen, op de open-
bare weg voor het vervoer van meer dan negen personen (de bestuurder inbegrepen) met het 
doel personen van de ene plaats naar de andere plaats te brengen. Hij controleert het voertuig 
en staat in voor orde en veiligheid en voor de omgang met klanten. Specifiek voor de autobus-
chauffeur is dat deze rijdt volgens opgegeven routes en tijden, instaat voor de verkoop van 
tickets en nazicht doet van abonnementen. 
 
Motivatie:  
De sector is momenteel in herstructurering en heeft zich geëngageerd om het opleidingsbeleid 
verder te ontwikkelen. Een extra stimulans daartoe is de Europese richtlijn 2003/59/EG die bepaal-
de verplichtingen oplegt m.b.t. de kwalificatie en de bijscholing van de professionele chauffeurs. 
Als voorbereiding voor deze nieuwe Europese Richtlijn voorzien de sociale partners een ver-
nieuwing van de inhoud van het opleidingsprogramma, waarbij gestreefd wordt naar het toe-
kennen van beroepstitels en naar een ‘gekwalificeerd’ beroep, en naar een programma waar 
meer efficiëntie wordt ingebouwd dankzij een modulair, beroepsgebonden opleidingssysteem. 
Het invoeren van een modulair opleidingssysteem laat de sector toe om meer efficiëntie in te 
bouwen o.a. door reeds verworven basiscompetenties, die via certificaten (bv. rijbewijs B of C) 
of via screening aan het licht komen, uit het individueel opleidingsprogramma te halen. Het 
imago van de beoogde beroepen zal verbeteren doordat vakbekwaamheid wordt erkend, wat 
tot dusver niet bestaat.  
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Selectiecriteria: 
Autobuschauffeur is reeds langer een knelpuntberoep: de aantrekkingskracht is tanend. Op de 
eerste plaats is het tekort kwalitatief, daarna kwantitatief. Ook de ongunstige tijdsregeling en 
arbeidsomstandigheden dragen bij tot het knelpuntkarakter. 
Er is een tekort aan opleidingscapaciteit. De sector heeft op jaarbasis nood aan 500 nieuwe 
autobuschauffeurs terwijl de capaciteit van VDAB/FOREM en Bruxelles Formation voldoende 
is voor de opleiding van 280 chauffeurs.  
Momenteel beleeft het openbaar busvervoer een revival. De verschillende plannen om het 
openbaar vervoer te promoten dragen daartoe bij. Deze verruiming van het vervoersaanbod 
resulteert in een stijgende vraag naar autobuschauffeurs. Het niet bezitten van het geschikte 
rijbewijs vormt de voornaamste rem.   
Kortgeschoolden kunnen via de opleiding het beroep aanleren. 
Er zou een beperking kunnen zijn, afhankelijk van het individu, wat betreft medische schifting. 
Er bestaat tot op heden geen opleiding in het onderwijs, besprekingen worden voorbereid.  
Sinds 1975 wordt een basisopleiding gegeven door VDAB. 
Sommige rijscholen zijn erkend om opleiding te geven tot het behalen van rijbewijs D. Deze 
opleiding beperkt zich tot 8u. praktijklessen. 
De Europese richtlijn 2003/59/EG legt bepaalde verplichtingen op m.b.t. de kwalificatie en de 
bijscholing van de professionele chauffeurs. 
De sector heeft 2 simulatoren aangekocht die operationeel zullen zijn vanaf midden 2006. 
Deze simulatoren maken het mogelijk om competenties met betrekking tot rijvaardigheid te 
meten. Aan deze simulatoren wordt een interactief opleidingsplatform gekoppeld. Ook bij deze 
modules is een meetmoment ingebouwd. 
 
Potentieel:  
Alle bestaande autobuschauffeurs in Vlaanderen, nl. 7.454 (waarvan 2402 in privé-bedrijven en 
5.052 bij 'De Lijn') en de nieuw op te leiden chauffeurs (waarvan het potentieel moeilijk is in te 
schatten). 
 
05/02 autocarchauffeur 
 
Voorgesteld door: 
Sector van het bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer. Paritair Comité  140.03 
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
SERV-beroepencluster ‘personenvervoer’. De titel refereert naar het beroep ‘autocarchauffeur’ 
van de beroepencluster. 
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Korte omschrijving:  
De autocarchauffeur bestuurt een autocar met al dan niet een aanhangwagen op de openbare 
weg voor het vervoer van meer dan negen personen (de bestuurder inbegrepen) met het doel 
personen van de ene plaats naar de andere plaats te brengen. Hij controleert het voertuig en 
staat in voor orde en veiligheid en voor de omgang met klanten. De autocarchauffeur verzorgt 
het vervoer van vooraf samengestelde groepen reizigers en dit zowel bij ééndaagse uitstap-
pen als meerdaagse reizen en zowel in binnen- als in buitenland.  Hij/zij bereidt het reisplan 
voor en is meestal ook een tussenpersoon tussen de reizigers en tolbeambten, en eventueel 
andere derden. 
 
Motivatie: 
De sector is momenteel in herstructurering en heeft zich geëngageerd om het opleidingsbeleid 
verder te ontwikkelen. Een extra stimulans daartoe is de Europese richtlijn 2003/59/EG die 
bepaalde verplichtingen oplegt m.b.t. de kwalificatie en de bijscholing van de professionele 
chauffeurs. Als voorbereiding voor deze nieuwe Europese Richtlijn voorzien de sociale part-
ners een vernieuwing van de inhoud van het opleidingsprogramma, waarbij gestreefd wordt 
naar het toekennen van beroepstitels en naar een ‘gekwalificeerd’ beroep, en naar een pro-
gramma waar meer efficiëntie wordt ingebouwd dankzij een modulair, beroepsgebonden op-
leidingssysteem. Het invoeren van een modulair opleidingssysteem laat de sector toe om meer 
efficiëntie in te bouwen o.a. door reeds verworven basiscompetenties, die via certificaten (bv. 
rijbewijs B of C) of via screening aan het licht komen, uit het individueel opleidingsprogramma 
te halen. Het imago van de beoogde beroepen zal verbeteren doordat vakbekwaamheid wordt 
erkend, wat tot dusverre niet bestaat.  
 
Selectiecriteria: 
De vacatures voor de autocarchauffeur raken nog minder vlot ingevuld dan de vacatures voor 
autobuschauffeur. Naast het passende rijbewijs vraagt men voor internationaal personenver-
voer ook talenkennis en het voor langere periodes van huis zijn. 
Er is een tekort aan opleidingscapaciteit. De sector heeft op jaarbasis nood aan 500 nieuwe 
chauffeurs terwijl de capaciteit van VDAB/FOREM en Bruxelles Formation voldoende is voor 
de opleiding van 280 chauffeurs. 
Kortgeschoolden kunnen via de opleiding het beroep aanleren. 
Er zou een beperking kunnen zijn, afhankelijk van het individu, wat betreft medische schifting. 
Er bestaat tot op heden geen opleiding in het onderwijs, besprekingen worden voorbereid.  
Sinds 1975 wordt een basisopleiding gegeven door VDAB. 
Sommige rijscholen zijn erkend om opleiding te geven tot het behalen van rijbewijs D. Deze 
opleiding beperkt zich tot 8u. praktijklessen. 
De Europese richtlijn 2003/59/EG legt bepaalde verplichtingen op m.b.t. de kwalificatie en de 
bijscholing van de professionele chauffeurs.  
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De sector heeft 2 simulatoren aangekocht die operationeel zullen zijn vanaf midden 2006. 
Deze simulatoren maken het mogelijk om competenties met betrekking tot rijvaardigheid te 
meten. Aan deze simulatoren wordt een interactief opleidingsplatform gekoppeld. Ook bij deze 
modules is een meetmoment ingebouwd. 
 
Potentieel:  
Alle huidige autocarchauffeurs in Vlaanderen, nl. 1.947 en nieuw op te leiden chauffeurs (po-
tentieel moeilijk in te schatten).  

 
05/03 begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang 
 
Voorgesteld door: 
Social profitsector, deelsector kinderopvang. Paritair comité 305.02 en openbare sector.  
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
SERV-beroepsprofiel begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang. 
 
Korte omschrijving:  
Het gaat om personen die reeds meerdere jaren kinderen van 2,5 tot 12 jaar dagelijks bege-
leiden voor en na de schooluren, soms ook gedurende de schoolvakanties. De voornaamste 
activiteiten bestaan in het dagelijks omgaan met kinderen: creëren van een basissfeer van 
veiligheid, zekerheid, geborgenheid, openheid en structuur en van een gepaste groepssfeer; 
bepalen van leefregels en afspraken in onderling overleg met de kinderen en toezien op de 
naleving ervan; opvolgen van de ontwikkeling van de kinderen. Ze moeten ook omgaan met  
de ouders: verwelkomen van ouders bij brengen en halen van de kinderen; omgaan met op-
voedingsvragen van ouders; mondeling en schriftelijk rapporteren van de opvang en het (pro-
bleem)gedrag van kinderen aan ouders; naleven en laten naleven van afspraken met de ou-
ders (bv. omtrent de uurregeling) en bijdragen aan de werking rond ouderparticipatie. Ze 
moeten ook samenwerken met collega’s, verantwoordelijken en externen: dagelijks uitwisselen 
van mondelinge en schriftelijke informatie over kinderen onder collega’s; samenwerken met 
andere teamleden op een professionele wijze; verzorgen van dagelijkse contacten met exter-
nen (school, buurt, leveranciers, gemeentelijke diensten, …). De voornaamste competentieve-
reisten zijn: kennis hebben van pedagogie, ontwikkelingspsychologie, groepsdynamica, spel-
activiteiten, actuele vormen en visies van kinderopvang, betrokken zijn bij kinderen, 
communicatievaardig zijn, deontologisch werken, kunnen omgaan met diversiteit, teamgericht 
werken, verantwoordelijkheidszin hebben, structuur kunnen bieden, kunnen omgaan met 
stress. 
 
Motivatie: 
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Een titel begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang kan verschillende doelen nastreven. Elke 
piste moet nog worden onderhandeld binnen de geëigende overlegorganen.  
De titel van beroepsbekwaamheid zou kunnen bijdragen tot het realiseren van de vereisten 
inzake gekwalificeerd personeel in het kader van het kwaliteitsdecreet, met name dat 50% van 
de werknemers minstens een eindstudiebewijs moet hebben van een door Kind en Gezin aan-
geduide opleiding die behoort tot het beroepssecundair onderwijs.  
Een titel zou de huidige werknemers in staat stellen, via het erkennen van hun competenties, 
een verkort opleidingstraject te volgen en zo versneld hun erkend studiebewijs te behalen. De 
titel zou ook kunnen bijdragen aan de discussie over de harmonisering van de statuten en de 
regularisering van de Weer-Werk-gesco’s die was afgesproken in Vlaams Akkoord 2003-2004. 
 
Selectiecriteria: 
Het is een knelpuntberoep. Kwantitatief omdat het aantal plaatsen is uitgebreid en de instroom 
van nieuwe medewerkers niet evenredig is gebeurd. Kwalitatief o.m. omwille van het feit dat 
het om deeltijdse jobs gaat, om onregelmatige uren en om niet-reguliere contracten. 
Het merendeel van de huidige voorzieningen buitenschoolse kinderopvang is gestart als te-
werkstellingsproject voor laaggeschoolde werkzoekenden. De meerderheid van de werkne-
mers is laaggeschoold. De meerderheid van werknemers is ook vrouwelijk. 
Er bestaat geen onderwijsopleiding voor de buitenschoolse kinderopvang als dusdanig. Er is 
wel een opleiding kinderzorg. De sector is geen vragende partij voor een schoolse opleiding 
voor de BKO alleen, de sector wenst opgeleide jongeren en volwassenen die breed inzetbaaar 
zijn in de hele sector van de kinderopvang. Er bestaat een VDAB-opleiding voor de buiten-
schoolse kinderopvang die bedoeld is als instapopleiding voor werkzoekenden en die eigenlijk 
een vervolgopleiding noodzaakt i.h.k. van het opleidingsbeleid van de instellingen en diensten. 
 
Potentieel:  
Het potentieel wordt ingeschat op een 300-tal personen.  
 
 
05/04 brood- en banketbakker 
 
Voorgesteld door: 
Voedingsnijverheid. Paritair comité 118. 
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
SERV-beroepsprofiel ‘ambachtelijk brood- en banketbakker’. De titel dekt alle onderdelen van 
dit profiel, met uitzondering van het luik bedrijfsbeheer. 
 
Korte omschrijving:  
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De brood- en banketbakker maakt brood- en banketproducten en moet daartoe grondstoffen 
afwegen om degen en beslagen samen te stellen, die vervolgens bewerken en verwerken en 
bakken, alsook crèmesoorten bereiden, afwerkingsproducten bereiden en de brood- en ban-
ketproducten afwerken. Hij moet daarbij veilig en hygiënisch werken  
 
Motivatie: 
De instroom in het bakkersberoep vanuit het onderwijs en vanuit de leertijd vertoont al jaren 
een dalende trend. Een titel voor beroepsbekwaamheid opent de mogelijkheden voor een 
erkenning met civiel effect voor andere leerwegen, zoals bijv. de werkzoekendenprojecten van 
IPV-VDAB i.s.m. de SYNTRA, maar zeker ook het leren op de werkplek. In Vlaanderen werken 
immers ca. 6.000 bakkersgasten die de stiel leren op de werkvloer en zich verder vervolmaken 
op de werkvloer. Een titel voor beroepsbekwaamheid moet een belangrijk instrument worden 
om dit werkplekleren verder te professionaliseren en de leerinspanning van de betrokkenen 
maatschappelijk te valoriseren. 
 
Selectiecriteria: 
Brood- en banketbakker is een knelpuntberoep om volgende redenen. Kwantitatief zijn er te 
weinig kandidaten voor de vacatures. Kwalitatieve oorzaken voor het knelpuntkarakter zijn: de 
verloning, de ongunstige werktijden en de ongezonde omstandigheden zoals werken in stof en 
met meel wat allergische reacties kan veroorzaken. 
Er bestaat een grote waaier aan opleidingen zowel in (initieel en volwassenen)onderwijs, bij 
de VDAB als bij SYNTRA. 
Allochtonen zouden baat hebben bij de titel, gezien het grote aandeel dat zij vormen binnen de 
populatie van de werkzoekendenprojecten voor bakkers van IPV-VDAB. 
 
Potentieel:  
Er is geen accurate inschatting te maken van het aantal potentiële kandidaten. Het enige cijfer 
is dat er momenteel in Vlaanderen ongeveer 6.000 bakkersgasten werken. 
 
 
05/05 call center operator 
 
Voorgesteld door: 
Aanvullend paritair comité van de bedienden. ANPCB 218. 
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
De titel is gebaseerd op het profiel ‘call center operatoren’ dat CEVORA heeft gemaakt in 
samenwerking met Teleport en dat door de SERV is gelegitimeerd. De titel refereert naar de 
call center operator, hoewel in het beroepsprofiel nog een onderscheid wordt gemaakt tussen 
inbound en outbound (zie voor meer uitleg onder de korte omschrijving en onder de motivatie). 
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Korte omschrijving:  
Tele-operatoren worden met drie soorten activiteiten geconfronteerd: de telefonische klanten-
ondersteuning en opvolging (customer service), de telemarketing en –enquêtering en/of –
verkoop of de helpdeskfunctie. 
De eerste en de laatste activiteit (ondersteuning en helpdesk) worden meestal onder de noe-
mer ‘inbound’ gerekend, omdat de meeste telefoons van de (potentiële) klant komen. Bij de 
tweede activiteit (telemarketing of –enquêtering) is het net omgekeerd: de (potentiële) klant 
wordt gebeld door de operator. Dit valt onder de noemer ‘outbound’. 
 
Motivatie: 
De call center business is een booming business. Zowel zelfstandige call centra als call centra 
als afdeling geïntegreerd in een privé-onderneming breiden uit. Vandaag de dag bestaat de 
subsector call centra bij benadering uit 30.000 werknemers (projectie op basis van statistieken 
van 2001 toen er 22.000 werknemers waren en groeicijfers van de sector). De cijfers geven 
dan zowel de ‘inhouse’ call centra weer als de autonome call centra. Allerlei technologische en 
geïntegreerde systemen maken dat de call centra in België en Vlaanderen nog maar aan het 
begin van hun mogelijkheden staan. Centraal in de motivatie staat voor de sociale partners 
van PC 218 de meerwaarde die de titel zou kunnen geven op de arbeidsmarkt. In een call 
center is het verloop en de mobiliteit van werknemers heel groot. Vooral de call centra die 
autonoom als kernbedrijfsactiviteit telefonische dienstverlening verzorgen voor andere bedrij-
ven, is dit het geval. Door de aard van de contracten (uitzendarbeid, tijdelijke contracten, deel-
tijdse contracten, …) veranderen werknemers vaak van werkgever binnen dit type van call 
centra. Hierdoor is ook de vraag langs werkgeverszijde groot naar goede, kwaliteitsvolle call 
center operatoren. Naast de vaak precaire contracten gaat het om werknemers met een iets 
lagere scholingsgraad, die geen specialistische vorming meer genoten. Het beroep van opera-
tor in een call center kan niet aangeleerd worden via een schoolse opleiding. Het huidige ap-
paratuurbeheer, de klantenondersteuning, de flexibiliteit, de integratie tussen telefonie en 
informatica en de telefoonvlotheid vragen heel specifieke competenties die vandaag de dag 
nergens worden erkend of bijgehouden. De huidige functie van een call center operator vraagt 
dus heel wat kennis, vaardigheden en een communicatieve attitude. Werknemers en werkzoe-
kenden die kortgeschoold zijn, zouden op basis van de screening een titel van beroepsbe-
kwaamheid kunnen verwerven met meer kansen op een stabielere tewerkstelling of meer kan-
sen om sneller terug aan werk te geraken. Werkgevers zullen korter op de bal kunnen spelen 
bij nieuwe aanwervingen aangezien de titel dan ook als kwaliteitslabel voor werknemers kan 
gehanteerd worden. Het is niet zo dat er vandaag de dag op één of andere manier certificaten 
nodig zijn om als call center medewerker aan de slag te kunnen. Maar juist gezien het mobiele 
karakter van de tewerkstelling binnen de subsector van de call centra en de voortdurende 
match tussen vraag en aanbod die speelt, kan er via de titels van beroepsbekwaamheid een 
effect wordt gerealiseerd waarbij alle actoren erop vooruit gaan. De combinatie van enerzijds 
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weinig stabiele tewerkstelling in deze beroepen en anderzijds de kortgeschooldheid van de 
werknemers maken een titel voor call center medewerkers een goed en degelijk project in de 
sector. Zoals gezegd, vervaagt het onderscheid tussen in- en outbound operator meer en 
meer. Hiermee zal moeten rekening gehouden worden bij de standaard voor de titels van be-
roepsbekwaamheid en zal waarschijnlijk snel blijken dat het aangewezen is om van één titel 
van call center operator te spreken. 
 
Selectiecriteria: 
Het is een knelpuntberoep. Er zijn problemen met de kwalificaties van de personen die zich 
voor deze job aanbieden, meer bepaald met de talenkennis,  de gevraagde servicegerichtheid 
in combinatie met commerciële feeling, de gevraagde klant- en servicegerichtheid in combina-
tie met de technische bagage, de combinatie van gevraagde competenties met arbeidsvoor-
waarden en -omstandigheden. 
Werknemers en werkzoekenden die kortgeschoold zijn, zouden op basis van de screening een 
titel van beroepsbekwaamheid kunnen verwerven met meer kansen op een stabielere tewerk-
stelling of meer kansen om sneller terug aan werk te geraken. 
 
Potentieel:  
Er is geen realistische inschatting te maken van het potentieel. Momenteel werken er bij be-
nadering 30.000 personen als call center operator. 
 
 
05/06 industriële schilder 
 
Voorgesteld door: 
Bouwnijverheid. Paritair comité 124. 
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
Gebaseerd op het door de SERV gelegitimeerde beroepsprofiel ‘industriële schilder’ dat door 
FVB werd opgesteld. De Vlaamse sociale partners stellen voor om het certificaat dat nu ge-
kend is als het ‘basiscertificaat industriële schilder’ gelijk te stellen met de titel van beroepsbe-
kwaamheid industriële schilder. Dit is het laagste certificatieniveau in het certificatieschema 
van de industriële schilder. 
 
Korte omschrijving:  
In dit beroep gaat om de manuele voorbehandeling (ontroesten) en het manueel schilderen, 
evenals veiligheids-, gezondheids- en milieugedrag. 
 
Motivatie: 
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Het maatschappelijk effect is gewaarborgd omdat de opdrachtgevers gecertificeerde beroeps-
beoefenaars vragen. Personen met een titel zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt en hun loop-
baanperspectieven zullen sterk verbeteren als ze over een titel beschikken. Het is bij uitstek 
een EVC-titel omdat bijna alle actieve bouwvakkers in die beroepen hun stiel on-the-job moe-
ten leren. 
 
Selectiecriteria: 
Industriële schilder is geen knelpuntberoep op Vlaams niveau, wel binnen de LKC’s Antwer-
pen, Leuven en St-Niklaas. 
Op dit ogenblik zijn heel wat kortgeschoolden en allochtonen industriële schilder. 
Er bestaat geen onderwijsopleiding voor dit beroep. Er is enkel een VDAB-opleiding in Scho-
ten. 
 
Potentieel:  
Het potentieel is 1.249. 
 
 
05/07 kapper 
 
Voorgesteld door: 
Sector van het kappersbedrijf, de schoonheidszorgen en fitness. Paritair Comité 314. 
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
SERV-beroepencluster ‘haartooi’. De titel refereert naar het beroep ‘kapper’ van de beroepen-
cluster. 
 
Korte omschrijving:  
De kapper verzorgt het haar van vrouwelijke en/of mannelijke klanten en kinderen door te 
wassen, te knippen, te kleuren en/of vorm te geven naar wens van de klant of naar een be-
paald model. De kapper geeft ook advies in verband met haar- en hoofdhuidverzorging, mani-
cure en algemene opmaak.  
 
Motivatie: 
De schoolse vorming is, vooral op gebied van snittechnieken en specifieke technieken in ge-
bruik bij het herenkappen, van bedenkelijk laag niveau. De werknemers die van classificatie II 
naar classificatie III willen evolueren, moeten noodgedwongen bijscholing volgen. Ook hier 
zou duidelijkheid rond de titels van beroepsbekwaamheid een oplossing kunnen bieden om 
conflicten van interpretatie tussen werkgevers en werknemers op te lossen. De deeltijdse leer-
tijd kampt met een schrijnend probleem: schoolmoeheid, afwezigheid en gebrek aan motivatie. 
Deze jongeren snakken naar werkervaring. Deze problematiek is ook een thema in de be-
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leidsnota van de Minister. Door de titels kan een inschakelingproces op gang worden gebracht 
waardoor de betrokkene kan deelnemen aan het arbeidsproces.  
 
In het deeltijds leren veroorzaken de verschillende types contracten een niet te onderschatten 
concurrentie. Om deze ongelijkheid ten gevolge van de diverse loonkosten van de verschillen-
de types contracten te vermijden, moet er gestreefd worden naar één type contract. Een mo-
gelijkheid zou de optie zijn van een “jongerenstatus” vergelijkbaar met een ILC (industrieel 
leercontract). De begeleiding van de cursist, de controle van de stages en de kwaliteit van de 
opleiding, zowel wat theorie betreft als praktijk, is heel belangrijk. Het stelsel en de contracten 
harmoniseren, een efficiënte nauwe samenwerking tussen de sector en het onderwijs realise-
ren, zijn noodzakelijk om aan die voorwaarden te voldoen. In het BSO zijn er 5.247 leerlingen 
in haartooi, waarvan 2.062 op de arbeidsmarkt met een onbezoldigd contract aan de slag 
kunnen. Er zijn 4.382 fulltime equivalenten op de arbeidsmarkt. Er is de tendens om mini-
ondernemingen (leerbedrijven) en stageprojecten te vermeerderen met als gevolg dat deze 
goedkope hulpkrachten de druk op de georganiseerde arbeidsmarkt verhogen. Het aantal 
stageplaatsen staat niet in verhouding tot de totale arbeidsmarkt. Dit resulteert erin dat het 
vermeerderen van het aantal stageplaatsen een negatieve druk veroorzaakt op de tewerkstel-
ling. De trend naar uitbreiding van het aantal stageplaatsen en -uren schiet zijn doelstelling 
voorbij en mondt teveel uit op het overvloedig ter beschikking stellen van goedkope werk-
krachten op de arbeidsmarkt. De stages vervroegen in de opleiding zou een bedreiging kun-
nen zijn voor de afgestudeerden. Meer stagiairs op de markt betekent minder aanwervings-
kansen voor de afgestudeerde kappers. 
Het toekennen van een titel van beroepsbekwaamheid zou het tekort aan kennis van de 
schoolverlater om door te stromen en om knelpuntvacatures in te vullen, kunnen aanvullen en 
zijn kansen op werk kunnen optimaliseren. 
 
De sector is klaar voor de elektronische opvolging van de opleidingsorganisatie (Accreditatie 
Commissie – Vormingsverstrekker – Vormingscentra – Kwalificatiepremie) onder paritair be-
heer van het FBZ 314. Dit benadrukt eveneens de expertise van de sector.  
 
Selectiecriteria: 
Het kappersberoep is al langer een knelpuntberoep. De voornaamste oorzaken zijn de kwali-
teit van de opleiding, het zware werk en de ongunstige tijdregeling. De oorzaak is dus niet 
zozeer van kwantitatieve aard, want de arbeidsreserve voor het kappersberoep is ruim. Wel 
zijn veel kandidaten ongeschikt omwille van hun leeftijd en beperkte en niet up-to-date be-
roepskennis. De opleiding is vaak van bedenkelijke kwaliteit. Verder haken een aantal werk-
zoekenden af om medische redenen. Op de tweede plaats is de oorzaak van het knelpuntka-
rakter echter gelegen in de ongunstige arbeidsomstandigheden. Zaterdagwerk en de fysische 
belasting verlagen de attractiviteit van de job. De sector heeft ook een negatief imago. 
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Er is in de sector een grote instroom van allochtone werknemers (95 nationaliteiten en een pene-
tratie die hoger ligt dan de nationale allochtone populatie) met als probleem de erkenning van 
de verworven competenties. 
De sector stelt vast dat er een dualiteit bestaat tussen de opleiding kapper, die in staat is 
overeenkomstig de CAO van 02/07/01- betreffende de functieclassificatie 1A,1B,2,3 te werken 
en de opleiding kapper in de classificaties 4 en 5. Daar waar een opleiding BSO kan volstaan 
voor de eerste 3 classificaties worden zich ernstige vragen gesteld betreffende de “aanpassin-
gen” van de diploma’s aan de gestelde eisen op het Europese niveau “Level C”. 
Binnen het Europees Sociaal Overleg is de problematiek van het definiëren van de beroeps-
competenties uitvoerig uitgediept. Een beleidsnota is klaar tot en met Level C. Er kan best 
beroep gedaan worden op deze expertise om de nationale criteria voor het bepalen van de 
beroepscompetenties vast te leggen. 
De CAO van 2 juli 2001 heeft het traditionele leeftijdsbarema vervangen door een classifica-
tiebarema. De sector mist echter een objectieve meting voor het bepalen van diverse kwalifi-
catieniveaus. Ook hier zou een duidelijke en officiële definitie van de verschillende competen-
ties en hun beheersingsniveaus een oplossing bieden voor de werkgever én de werknemer. 
De CAO van 29 september 2003 heeft binnen het kader van het “Levenslang Leren” een kwali-
ficatiepremie ingevoerd. In uitvoering van deze premie is een Accreditatie Commissie opge-
richt met als doel alle vormingsaanbod binnen de sector in kaart te brengen en te evalueren. 
Deze commissie heeft heel wat expertise opgebouwd die nuttig kan zijn bij het evalueren en 
vaststellen van de competenties die nodig zijn om het beroep op een voldoende kwalitatief 
niveau te kunnen uitoefenen. 
 
Potentieel:  
Wat het potentieel betreft: er zijn geen officiële cijfers bekend, maar de sector weet dat de 
markt van de navorming zeer belangrijk is en geschat kan worden op 5.000 à 6.000 cursisten 
per jaar. Indien slechts één derde van het aanbod een invulling van de ontbrekende kennis 
zou betekenen, blijft het duidelijk dat een degelijk beleid rond de erkenning van verworven 
competenties onontbeerlijk is. In het volwassenenonderwijs volgen 1.139 cursisten een oplei-
ding haartooi.  
 
 
05/08 kapper-salonbeheerder  
 
Voorgesteld door: 
Sector van het kappersbedrijf, de schoonheidszorgen en fitness. Paritair Comité 314. 
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
SERV - beroepencluster ‘haartooi’. De titel refereert naar het beroep ‘kapper-salonbeheerder’ 
van de beroepencluster. 
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Korte omschrijving:  
De kapper-salonbeheerder is een werknemer die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer, 
de werking en de organisatie van het kapsalon (filiaal binnen een keten). De kapper-
salonbeheerder werkt met personeel. Hij staat in voor o.a. handelsverrichtingen, veiligheid en 
het personeelsbeleid. Hij werkt mee met de kappers en kappers-stagiaires in het kapsalon. Hij 
adviseert over en verkoopt kappersdiensten en –producten, realiseert kapsels en verzorgt 
handen en gelaat.   
 
Motivatie: 
De competenties die vereist zijn om het profiel van de kapper-salonbeheerder met succes in te 
vullen kunnen moeilijk en/of onvoldoende op BSO niveau ingevuld worden. 
Een recente ontwikkeling wil dat steeds meer ketenbedrijven op de markt vertegenwoordigd 
zijn. Deze bedrijven kampen met het probleem om voldoende geschoolde kapper - salonbe-
heerders te vinden. Het profiel van dit relatief nieuw beroep binnen de sector is duidelijk om-
schreven in de beroepsprofielen maar de opleidingen volgen niet in voldoende mate.  
 
Selectiecriteria: 
Het kappersberoep is al langer een knelpuntberoep. De voornaamste oorzaken zijn de kwali-
teit van de opleiding, het zware werk en de ongunstige tijdregeling. De oorzaak is dus niet 
zozeer van kwantitatieve aard, want de arbeidsreserve voor het kappersberoep is ruim. Wel 
zijn veel kandidaten ongeschikt omwille van hun niet up-to-date beroepskennis. De opleiding 
is vaak van bedenkelijke kwaliteit. Verder haken een aantal werkzoekenden af om medische 
redenen. Op de tweede plaats is de oorzaak van het knelpuntkarakter echter gelegen in de 
ongunstige arbeidsomstandigheden. Zaterdagwerk en de fysische belasting verlagen de at-
tractiviteit van de job. De sector heeft ook een negatief imago. 
Er is in de sector een grote instroom van allochtone werknemers (95 nationaliteiten en een pene-
tratie die hoger ligt dan de nationale allochtone populatie) met als probleem de erkenning van 
de verworven competenties. 
Er bestaan schoolse opleidingen, zowel in het initiële als in het volwassenenonderwijs, maar 
de kwaliteit van die opleiding (vooral in het secundair) laat sterk te wensen over. Zodanig zelfs 
dat werknemers die willen overgaan van classificatie III naar classificatie IV bijscholing moeten 
volgen. Er bestaat  een middenstand patroonopleiding van het VIZO. Er bestaan ook privé-
academies die betaalde opleidingen verzorgen tijdens de opleiding. He zevende jaar BSO 
levert het diploma kapper-salonbeheerder af. 
De sector stelt vast dat er een dualiteit bestaat tussen de opleiding kapper, die in staat is 
overeenkomstig de CAO van 02/07/01- betreffende de functieclassificatie 1A,1B,2,3 te werken 
en de opleiding kapper in de classificaties 4 en 5. Daar waar een opleiding BSO kan volstaan 
voor de eerste 3 classificaties worden zich ernstige vragen gesteld betreffende de “aanpassin-
gen” van de diploma’s aan de gestelde eisen op het Europese niveau “Level C”. 
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Binnen het Europees Sociaal Overleg is de problematiek van het definiëren van de beroeps-
competenties uitvoerig uitgediept. Een beleidsnota is klaar tot en met Level C. Er kan best 
beroep gedaan worden op deze expertise om de nationale criteria voor het bepalen van de 
beroepscompetenties vast te leggen. 
De CAO van 2 juli 2001 heeft het traditionele leeftijdsbarema vervangen door een classifica-
tiebarema. De sector mist echter een objectieve meting voor het bepalen van diverse kwalifi-
catieniveaus. Ook hier zou een duidelijke en officiële definitie van de verschillende competen-
ties en hun beheersingsniveaus een oplossing bieden voor de werkgever én de werknemer. 
De CAO van 29 september 2003 heeft binnen het kader van het “Levenslang Leren” een kwali-
ficatiepremie ingevoerd. In uitvoering van deze premie is een Accreditatie Commissie opge-
richt met als doel alle vormingsaanbod binnen de sector in kaart te brengen en te evalueren. 
Deze commissie heeft heel wat expertise opgebouwd die nuttig kan zijn bij het evalueren en 
vaststellen van de competenties die nodig zijn om het beroep op een voldoende kwalitatief 
niveau te kunnen uitoefenen. 
 
Potentieel:  
Binnen de sector werken ongeveer 300 mensen als kapper – salonbeheerder, zonder erken-
ning van hun competenties. Alle werknemers in de kappersbranche hebben grote nood aan 
navorming. De belangrijkste leveranciers verkopen cursussen, bedrijfsopleiding en bedrijfsbe-
geleiding tegen commerciële  afnameverplichtingen. 
 
 
05/09 platwever 
 
Voorgesteld door: 
Textielnijverheid en breiwerk. Paritair comité 120.  
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
De onderdelen plat-, armure- en jacquardwever uit het SERV-beroepsprofiel ‘wever’. Het is 
namelijk zo dat de vereiste competenties voor ‘platwever’ dermate verschillen van deze voor 
‘tapijt- en fluweelwever’ en ‘bandwever’ dat niet voor één algemene titel ‘wever’ wordt geop-
teerd. De praktijk in de textielsector wijst immers uit dat een beroepsbekwame platwever niet 
direct inzetbaar is als bv. tapijtwever en omgekeerd.  
Uiteraard zal hij/zij het beroep vlugger aanleren dan een kandidaat zonder weefervaring, maar 
niettemin is ook in dit geval nog een ruime opleidingsperiode vereist. 
 
Korte omschrijving:  
De platwever is verantwoordelijk voor een groep weefmachines met als hoofdopdrachten: 
- alle toevertrouwde machines maximaal draaiend houden door preventief stilstanden te 

voorkomen en bij stops juist en snel in te grijpen; 
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- weefsels produceren van een optimale kwaliteit door met een zekere regelmaat de machi-
nes en het weefsel te inspecteren en waar nodig gepast tussen te komen. 

Hiertoe zijn o.m. een goede fysieke conditie (constant patrouilleren), een goed gezichtsvermo-
gen (ook niet kleurenblind zijn) en een fijne vingervaardigheid essentiële basisvereisten. Tij-
dens de beroepsuitoefening worden daarnaast tal van andere fysische, psychische en organi-
satorische competenties aangesproken. 
 
Motivatie: 
Het beroep van platwever is één van de meest voorkomende textielberoepen. Helaas is het 
aanbod van competente platwevers onvoldoende zodat dit beroep op de lijst met knelpuntbe-
roepen staat. Gekwalificeerde platwevers die bv. getroffen worden door een bedrijfssluiting of 
herstructurering vinden dan ook doorgaans snel opnieuw werk. De absorptie van platwevers 
op de sectorale arbeidsmarkt is dus heel groot. De meeste platwevers die vandaag in de sec-
tor werken hebben het beroep in het bedrijf aangeleerd en beschikken niet over een getuig-
schrift. Wie zijn werk als platwever verliest en een titel van beroepsbekwaamheid zou kunnen 
voorleggen verhoogt en versnelt hiermee zijn kansen op een nieuwe tewerkstelling. Ook voor 
de werkgevers biedt het meer zekerheid en wordt de selectieprocedure verlicht. Werkzoeken-
den die vroeger het beroep van wever hebben uitgeoefend, kunnen via het behalen van de 
titel van beroepsbekwaamheid vlotter opnieuw aan het werk geraken. De titel kan zo de terug-
keer van ex-wevers naar het beroep vergemakkelijken waardoor het aantal kandidaten voor de 
vacatures weer stijgt.  
 
Selectiecriteria: 
Het is zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt een knelpuntberoep. Er zijn te weinig 
competente platwevers om alle vacatures ingevuld te krijgen. Dit komt vooral omdat er nog 
nauwelijks opleidingsmogelijkheden zijn voor dit beroep en de interesse van jongeren voor het 
technisch en beroepsonderwijs textiel vrij matig is.  
Thans zijn er in Vlaanderen nog 2 scholen waar leerlingen op niveau technisch onderwijs en 
niveau beroepsonderwijs textielonderwijs kunnen volgen (textielproductietechnieken). Er be-
staat echter geen specifieke opleiding in het onderwijs voor het beroep van platwever. Het 
weven op zich wordt wel aangeleerd maar de textielopleiding is veel ruimer. De instroom van 
leerlingen vermindert jaar na jaar, waardoor op lange termijn de toekomst van deze studierich-
tingen in het gevaar kan komen en er bijgevolg geen textielafgestudeerden meer zullen zijn. 
De VDAB biedt in 1 competentiecentrum een werkzoekendenopleiding ‘weven’ aan, maar ook 
hiervoor is het aantal kandidaten gering. De personen die de VDAB-opleiding hebben gevolgd 
krijgen daarvoor een attest. Een titel van beroepsbekwaamheid kan het beroep promoten en 
de toegang ertoe vergemakkelijken.   
Het al dan niet in aanmerking komen voor het beroep van platwever heeft niet te maken met 
geslacht, leeftijd, scholingsniveau, … maar wel met de vereisten die hogerop werden vermeld. 
Vrouwen kunnen perfect als platwever werken. Ook voor allochtonen stelt zich geen probleem 
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voor zover zij over een minimale kennis van het Nederlands beschikken. Een arbeidshandicap 
is in de meeste gevallen wel een beletsel voor dit beroep. Leeftijd speelt geen rol voor zover 
men fysiek in orde is en het productieritme aankan. Oudere, ervaren werknemers die het be-
roep nog verder willen uitvoeren, zijn meer dan welkom.    
 
Potentieel:  
Er zijn geen exacte cijfers. Het aantal actieve platwevers wordt geschat op 3.000 à 3.500. Het 
aantal ex-wevers die potentieel in aanmerking zouden komen voor een titel ‘platwever’ is niet 
in te schatten. 
 
 
05/10 torenkraanbestuurder 
 
Voorgesteld door: 
Bouwnijverheid, Paritair comité 124. 
 
Overeenstemmende beroepsprofiel:  
De titel is gebaseerd op het door de SERV gelegitimeerd beroepsprofiel ‘torenkraanbestuur-
der’ dat door FVB is opgesteld.   
 
Korte omschrijving:  
De torenkraanbestuurder bedient het besturingssysteem van de torenkraan om lasten te ver-
plaatsen. 
 
Motivatie: 
Het maatschappelijk effect is gewaarborgd omdat de opdrachtgevers gecertificeerde beroeps-
beoefenaars vragen. Personen met een titel zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt en hun loop-
baanperspectieven zullen sterk verbeteren als ze over een titel beschikken. Het is bij uitstek 
een EVC-titel omdat bijna alle actieve bouwvakkers in die beroepen hun stiel on-the-job moe-
ten leren. 
 
Selectiecriteria: 
Het betreft hier een knelpuntberoep met zowel een kwantitatieve als kwalitatieve oorzaak. De 
bedrijven vragen mensen die het vak kennen. Er zijn evenwel weinig werkzoekenden die vol-
doende beroepskennis hebben om als torenkraanbestuurder te functioneren. Het beroep van 
torenkraanbestuurder behoorde de laatste jaren meermaals tot de knelpuntberoepen (in 2000, 
2002 en 2003). 
Er bestaat geen opleiding in het onderwijs voor dit beroep (men moet meerderjarig zijn), wel 
een opleiding bij VDAB (Herentals, Zottegem en Gits). 
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Potentieel:  
Het potentieel voor de titel is 829. 
 
 


