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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 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 
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 15 december 
2006 gevraagd advies te geven over de titels van beroepsbekwaamheid voor 2007. De 
Minister heeft in zijn brief een aantal elementen benadrukt: het is van belang dat de beroepen 
zoveel mogelijk aansluiten bij maatschappelijke evoluties, bij knelpuntberoepen maar vooral 
ook bij de beroepspraktijk van kansengroepen. 
 
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 2007 en eerste lijst voor bestaande uit volgende beroepen en bijhorende 
ervaringsbewijzen: 
 07/01 asbestverwijderaar 
 07/02 bestuurder hydraulische graafmachine 
 07/03 dubbelstuk tapijtwever 
 07/04 dubbelstuk fluweelwever 
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 07/05 fitnessbegeleider 
 07/06 groepsfitnessbegeleider 
 07/07 hoeknaadlasser 
 07/08 hovenier aanleg parken en tuinen 
 07/09 hovenier onderhoud parken en tuinen  
 07/10 opleider-begeleider 
 07/11 patronenmaakster 
 07/12 personal trainer 
 07/13 pijplasser 
 07/14 plaatlasser 
 07/15 podiumtechnicus geluid 
 07/16 podiumtechnicus licht 
 07/17 podiumtechnicus beeld 
 07/18 sociaal tolk 
 07/19 strijkster  
 07/20 technicus bedrijfs- en vrachtwagens 

 
In 2006 is de SERV, in opdracht van de Vlaamse minister van werk, onderwijs en vorming,  
gestart met het opstellen van een beroepenstructuur arbeidsbemiddeling en –begeleiding. Die 
zal worden afgewerkt in het eerste kwartaal van 2007 waarna de stuurgroep zal beslissen voor 
welke beroepen competentieprofielen moeten worden opgesteld en vervolgens standaarden 
voor ervaringsbewijzen. Een ervaringsbewijs of –bewijzen zal of zullen op de 2de lijst met 
voorstellen voor 2007 komen.  
De minister had de SERV ook voorgesteld te onderzoeken of ervaringsbewijzen voor 
‘intercultureel bemiddelaar’ en voor informaticaprofielen (toegankelijkheid websites 
slechtzienden en blinden) en tolk gebarentaal of varianten zinvol zouden zijn. De SERV heeft 
de consultatie hierover, samen met de vertegenwoordiger van de minister en de administratie, 
gedaan. Het resultaat hiervan is dat sociaal tolk op de 1ste lijst van 2007 is gekomen en dat 
enkele informaticaberoepen nog in bespreking zijn met de betrokken sociale partners.  
Momenteel wordt in overleg met het middenveld en het kabinet nog nagegaan of een 
ervaringsbewijs intercultureel bemiddelaar zinvol zou zijn.  
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Advies 

2 . 1 .  H u i d i g e  a d v i e s p ro c e d u r e  

De SERV heeft begin september 2006 een oproep gelanceerd via de interprofessionele 
partners om tegen einde oktober 2006 voorstellen te krijgen van de sociale partners voor titels 
van beroepsbekwaamheid in 2007. Daarbij 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. 
In 2007 heeft de SERV als bijkomende selectiecriteria 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. 
 
Het mogelijke potentieel voor het voorgestelde ervaringsbewijs is niet meer gevraagd gezien 
dit in de vorige oproepen tot weinig betrouwbare gegevens heeft geleid. Dergelijke inschatting 
maken is immers niet gemakkelijk: de cijfers ontbreken meestal om een realistisch resultaat te 
krijgen.  
 
In 2006 heeft de SERV 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 in 
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2007 zal de SERV, nadat de 1ste lijst is vastgelegd door de Vlaamse regering, dergelijke 
consultatie organiseren.    
 

2 . 2 .  V o o rs t e l  t o t  a a n p a s s i n g  v a n  d e  a d v ie s p r o c e d u r e  

De SERV heeft ondervonden dat het voor de sociale partners in de verschillende sectoren niet 
vanzelfsprekend is om op een voor elke sector vast moment in het jaar prioriteiten te bepalen 
voor ervaringsbewijzen. De kalenders en agenda’s lopen behoorlijk uit elkaar en de 
opportuniteitsmomenten blijken erg te verschillen.    
De SERV stelt daarom een flexibelere adviesprocedure voor, namelijk door een open oproep 
te hanteren wat toelaat dat sociale partners op meerdere momenten in het jaar over de 
prioriteiten voor ervaringsbewijzen kunnen consulteren zodat de SERV per jaar minstens 2 
lijsten met voorstellen voor ervaringsbewijzen aan de bevoegde minister zou kunnen 
overmaken. Dat maakt ook het plannen van het ontwikkelwerk makkelijker; er kan met een 
rollend programma worden gewerkt zodat vermeden wordt dat het ontwikkelwerk een 
voortdurend stop and go is voor zowel de SERV als de sectorale sociale partners.        
 

2 . 3 .  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 7  

De Raad heeft even overwogen om voor een aantal ervaringsbewijzen varianten voor te 
stellen, maar heeft uiteindelijk beslist dit niet te doen om volgende redenen. Er moeten nog 
veel nieuwe ervaringsbewijzen en bijhorende standaarden worden ontwikkeld en dat krijgt 
prioriteit boven het creëren van varianten. Bovendien is er nog geen duidelijkheid over de 
financiële kost voor de beoordeelde persoon in het geval van varianten.  
 
 
 
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.  
 
07/01 asbestverwijderaar  

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel asbestverwijderaar dat begin 2007 zal worden aangepast aan de 
herziene wetgeving en daarna zal worden gelegitimeerd door de sector. 
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Korte omschrijving 
De asbestverwijderaar staat in voor het verwijderen van asbesthoudende materiaal en het 
evacueren van het hierdoor ontstane asbestafval. In mindere mate staat de asbestverwijderaar ook 
in voor het inkapselen van asbesthoudend materiaal. De asbestverwijderaar voert deze werken op 
een veilige manier uit door het nauwgezet respecteren van werkvoorschriften alsook door het 
consequent gebruiken van de individuele en de collectieve beschermingsmiddelen.  

Motivatie 
Het maatschappelijk effect is gewaarborgd omdat de opdrachtgevers bekwame 
beroepsbeoefenaars vragen. Personen met een bekwaamheid zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt 
en hun loopbaanperspectieven zullen sterk verbeteren als ze over een ervaringsbewijs beschikken. 
Daarnaast is het beroep asbestverwijderaar een beroep waar veel kortgeschoolden actief zijn. In 
de regel start men in dit beroep zonder voorafgaande kwalificaties en leert men het beroep on-the-
job. Het formeel kunnen aantonen van dit geleerde kennen en kunnen kan de arbeidsmarktpositie 
van deze mensen enkel verbeteren. Gezien de aard van het beroep en de reële kans op 
gezondheidsrisico’s bij het foutief uitoefenen van dit beroep is het zowel voor de werkgever als 
voor de werknemer een meerwaarde om te weten of men dit beroep op correcte wijze uitoefent. 
Een ervaringsbewijs kan dit zeker aantonen. Vanuit de sector bestaat duidelijk de wens om een 
aantoonbaar bewijs van kennen en kunnen te gebruiken. 
Er bestaat voor dit beroep geen certificaat. In het in 2006 verschenen KB betreffende dit 
beroep staat wel de verplichting tot opleiding ingeschreven 
 
Selectiecriteria 
Gegeven de aard van dit beroep (potentiële risico’s die verbonden zijn aan de 
werkomstandigheden) is dit een beroep dat vaak wordt uitgeoefend door individuen die deel 
uitmaken van kansengroepen (voornamelijk allochtonen en laaggeschoolden). Dit beroep 
echter laat ook toe om kansen te bieden aan deze doelgroep. 
 
Dit is geen nieuw beroep, maar er is onlangs wel een nieuw KB (16 maart 2006) verschenen 
dat een nieuwe en strengere reglementering invoert in betreffende alle activiteiten die te 
maken hebben het omgaan met deze toch wel risicodragende grondstof. Het is dan ook 
belangrijk dat de uitvoerders in het werkveld kunnen aantonen dat hun denken en handelen in 
overeenstemming is met deze nieuwe vigerende wetgeving. In deze nieuwe wetgeving wordt 
de reglementering met betrekking tot de bescherming van werknemers die blootgesteld zijn 
aan asbest aanzienlijk verstrengd. Zo worden bijvoorbeeld de grenswaarden aanzienlijk 
verstrengd. Daarnaast wordt er onder andere ook vastgelegd welke preventiemaatregelen er 
dienen genomen te worden bij slopen en verwijderen van asbest. Er wordt ook bepaald welke 
technieken mogen gebruikt worden bij het verwijderen van asbest (een limitatieve lijst van 
toegestane technieken). Rond deze materie zal er ook nog een KB verschijnen dat de 
erkenning van de asbestverwijderende bedrijven behandelt. Door deze vernieuwde en 
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verstrengde reglementering en door de inherente gevaren van deze werkzaamheden is het 
belangrijk dat kan vastgesteld worden of personen conform dit nieuw gegeven kunnen 
handelen. Een ervaringsbewijs dat aantoont dat iemand de nodig ervaring, kennis en kunde 
bezit om op correcte manier met asbest om te gaan en de juiste technieken beheerst om het 
asbest te verwijderen heeft dus zeker zijn nut binnen de sector. 
 
Het is een beroep waarin hoofdzakelijk mannen werken. 
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06/02 bestuurder hydraulische graafmachine 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel bouwplaatsmachinist, gedeelte besturen van een hydraulische 
graafmachine. 

Korte omschrijving 
De bestuurder hydraulische graafmachine  moet op een economisch verantwoorde en veilige wijze 
van vooraf bepaalde grondverzet- en graafwerkzaamheden uitvoeren.  
 
Momenteel bestaat er een bekwaamheidsattest Bestuurder hydraulische graafmachine. Het 
bekwaamheidsattest zal het ervaringsbewijs zijn. Op termijn is het de bedoeling dat het 
bekwaamheidsattest verdwijnt. 

Motivatie 
Bouwplaatsmachines en in casu een hydraulische graafmachine zijn dure machines. Om er 
activiteiten mee uit te voeren op een economische wijze en voor persoon, omgeving en 
machine veilige wijze, moet de bestuurder de nodige ervaring kunnen voorleggen. Voor een 
werkgever is het een meerwaarde wanneer op objectieve wijze kan vastgesteld worden dat 
een werknemer de nodige ervaring ook bezit. 
 
In de bouwsector is er continu een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Het 
ervaringsbewijs kan hieraan duidelijk remediëren. 

Selectiecriteria 
Het is een knelpuntberoep met zowel een kwantitatieve als kwalitatieve oorzaak. De bedrijven 
vragen mensen die het vak kennen. Er zijn evenwel weinig werkzoekenden die voldoende 
beroepskennis hebben om als bestuurder mobiele kraan te fungeren.  
De bouwsector een sector waarin veel kansengroepen (voornamelijk laaggeschoolden) actief 
zijn. Dat geldt dus ook voor dit beroep. 
Het overgrote deel van de bestuurders zijn mannen. 
 
07/03 fitnessbegeleider 
07/04 groepsfitnessbegeleider 
07/10 personal trainer 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepencluster Fitness en Groepsfitness. 
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Korte omschrijving 
De fitnessbegeleider begeleidt de fitnessbeoefenaars, maakt oefenschema’s op, voert 
fitnesstesten uit en geeft individueel uitleg bij het juist en veilig oefenen met o.a. gebruik van 
materiaal en toestellen en spoort mensen aan tot een gezonde levenswijze door middel van 
regelmatige beweging en evenwichtige voeding. Hij/zij past de juiste lesgeeftechniek toe voor de 
verschillende activiteiten (naargelang kracht, lenigheid, uithouding, doelgroep). 
 
De groepsfitnessbegeleider geeft in groepsverband les in lichaamsbeweging, plant en geeft 
oefeningen in groep op muziek met de gepaste intensiteit en complexiteit en spoort  mensen aan 
tot een gezonde levenswijze door middel van regelmatige beweging en evenwichtige voeding. 
Hij/zij past de juiste lesgeeftechniek toe voor de verschillende activiteiten (naargelang kracht, 
lenigheid, uithouding, doelgroep). 
 
De personal trainer geeft bewegingsadvies ook in een één-tot-één relatie met de klant, werkt 
trainingsprogramma’s uit die een specifiek antwoord zijn op de vraag van de klant, volgt de klant 
individueel op en houdt een dossier bij en kan eventueel ook alternatieve oefenvormen organiseren 
en begeleiden in functie van het individuele programma, zoals zwemmen, ontspanningstechnieken, 
enz. 
 
Motivatie 
In deze beroepen werken momenteel veel niet specifiek daarvoor gekwalificeerde 
werknemers. Ervaring is binnen de sector zonder meer noodzakelijk. Opleidingen hebben het 
moeilijk om de praktijk via beperkte stagemogelijkheden bij te brengen, waardoor er nog 
steeds een afstand blijft bestaan tussen theoretische kennis en praktijk. 
 
Binnen de ‘European Health and Fitness Association (EHFA)’ wordt met steun van de 
Europese Gemeenschap gewerkt aan uniformisering door onder andere de ontwikkeling van 
een register met inschaling op verschillende niveaus. Een ervaringsbewijs dat daarbij aansluit 
heeft dan ook een Europese meerwaarde voor zowel werknemers als werkgevers. 
Via valoriseren van competenties en dus het ervaringsbewijs is een inschaling mogelijk binnen 
de erkende niveaus van de Vlaamse Trainersschool erkend door de Vlaamse Gemeenschap. 
Hierdoor kunnen reeds jaren actieve werknemers met jarenlange ervaring, werknemers die door 
zelfstudie en/of eventueel gevolgde nationale of internationale private opleidingen hun 
competenties hebben opgebouwd, hun verworven competenties valoriseren met een 
ervaringsbewijs zodat ze niet verplicht zijn een lang opleidingstraject te volgen en ingeschaald 
worden. 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2007 

11 

 

 
Selectiecriteria 
De fitnessindustrie is sowieso trendgevoelig. Voortdurend ontwikkelen zich nieuwe 
trainingsmethodes welke nog niet in de klassieke opleidingen zijn opgenomen. Het 
ervaringsbewijs biedt dan de mogelijkheid competentietekorten en de behoefte aan nieuwe 
competenties of een efficiënte manier in te vullen.  
In de fitnesssector werken kortgeschoolden en allochtonen die zich dankzij interesse en 
praktijkervaring geleidelijk hebben geïntegreerd in het arbeidscircuit. Een ervaringsbewijs is 
voor hen een uitgelezen kans op valorisatie en certificering.  
De sector telt al een groter aantal vrouwelijke werknemers, zeker in de groepsfitness. 
 
07/05 hoeknaadlasser 
07/11 plaatlasser 
07/12 pijplasser  

Overeenstemmende beroepsprofielen 
Er zijn nog geen SERV-beroepsprofielen voor deze beroepen. Deze zullen in de loop van 2007 
worden gemaakt, waarna onmiddellijk met het ontwikkelwerk voor de standaarden zal worden 
gestart. 
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Korte omschrijving 
De hoeknaadlasser is een basislasser die meer dan 80% van het laswerk kan uitvoeren op 
gelaste verbindingen in de staalconstructie. De meeste lassers worden ingezet in de gewone 
staalconstructie en de meest toegepaste asverbinding is hier de ‘hoeknaadverbinding’.  
 
Vooraleer men plaatlasser kan zijn, moet men voldoende praktijk- en bedrijfservaring te 
hebben als hoeknaadlasser. De plaatlasser kan meer dan 20% van het laswerk uitvoeren op 
gelaste verbindingen in de staalconstructie. Een groot deel van de  lassers worden ingezet in 
de staalconstructie die onderhevig is aan wisselende belastingen (bruggenbouw, transport, 
drukvaten …) en de meest belangrijke lasverbinding (op kwaliteitsgebied en bedrijfszekerheid) 
is de stompe plaatverbinding’.  
 
Vooraleer men pijplasser kan zijn, moet men voldoende praktijk- en bedrijfservaring te 
hebben als plaatlasser. De pijplasser kan bijna 100% van het laswerk uitvoeren op gelaste 
pijpverbindingen in verschillende industriële sectoren (energie, chemie, voedingsnijverheid, 
transport …..). Een groot deel van de pijplassers worden ingezet in de meest uiteenlopende 
nijverheidstakken en specifiek voor al wat pijp- of buisverbindingen van toepassing zijn. De 
meeste pijplassers dienen gekwalificeerd te worden in functie van de lastechniek die hij/zij 
toepast, het type lasverbinding, het basismetaal, de laspositie en materiaaldikte. Deze 
kwalificatie geldt als “hoogste” kwalificatie op lassersgebied. 
 
Elke lasser dient gekwalificeerd te worden in functie van de lastechniek die hij/zij toepast, het 
type lasverbinding, het basismetaal, de laspositie en materiaaldikte. Lassers moeten gekeurd 
worden volgens NBN-EN-ISO-normen en kunnen hierdoor een lasserscertificaat bekomen dat 
twee jaar geldig is. 
 
Motivatie 
Voor de betrokken werknemer bestaat de toegevoegde waarde van het ervaringsbewijs uit het 
valoriseren van zijn kennis buiten zijn eigen schools kennisgebied en dit binnen een 
gespecialiseerde, maar algemeen gekende sector. 
Voor de werkgever biedt dergelijke titel de waarborg van het bereikte expertiseniveau. Via de 
ervaringsbewijzen kan de opgebouwde vakervaring gevaloriseerd worden.  
 
Selectiecriteria 
Er is een tekort aan vakmensen. Lasser is een knelpuntberoep, vacatures worden moeilijk 
ingevuld. De ervaringsbewijzen kunnen als bewijs van vakbekwaamheid dienen.  
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Er zijn zeker kansen voor kansengroepen die deze beroepen willen uitoefenen. En hoewel 
lassen nog hoofdzakelijk een mannenberoep is, worden vrouwelijke pijplassers zeer 
gewaardeerd door de industrie. 
 
De Guideline van het International Institute for Welding kan een nuttig instrument zijn ter 
ondersteuning van het ontwikkelwerk voor de standaarden. Evenals de tweejaarlijkse Gouden 
Elektrode wedstrijd, die wordt georganiseerd door het VCL i.s.m. INOM-Arbeiders Vlaanderen, 
DBO en VDAB.  
Via Euroskills en Worldskills wordt de kwaliteit en het opleidingsniveau in Vlaanderen 
geëvalueerd op Internationale schaal. Ook daarin zit een mogelijke valorisatie van het 
ervaringsbewijs op een internationaal niveau.   
 
07/06 hovenier aanleg parken en tuinen 
07/07 hovenier onderhoud parken en tuinen 

Overeenstemmende beroepsprofielen 
SERV-beroepencluster: aanleg parken en tuinen en onderhoud parken en tuinen. 

Korte omschrijving 
De hovenier aanleg parken en tuinen voert grondwerken uit, verbetert de grond, nivelleert  
de grond,en voert infrastructuurwerken en beplantingswerkzaamheden uit.  
 
De hovenier onderhoud parken en tuinen doet snoei-en onderhoudwerkzaamheden, 
analyseert en remedieert ziekten en plagen en bemest.  
 
Veilig werken is essentieel in de sector. Het behalen van een VCA of BeSACC attest kan 
daarvoor een officieel bewijs leveren. Bepaalde bedrijfstakken/steden wensen voor hun 
groenonderhoud dan ook enkel te werken met VCA-gecertificeerde werkgevers. 
 
Motivatie 
De sector kampt met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. De uitstroom uit het 
onderwijs is onvoldoende. Via het ervaringsbewijs krijgt de sector de kans om op een 
verifieerbare manier geschikt personeel aan te trekken. De vijver aan potentiële kandidaten 
wordt groter. Bovendien biedt het ervaringsbewijs de kans om op een professionele manier 
aan personeelsmanagement en loopbaanontwikkeling te werken in de bedrijven. 
 
In de sector wordt gewerkt met een functieclassificatiesysteem dat bestaat uit 5 trappen. Het 
ervaringsbewijs biedt aan werknemers de kans om op te klimmen van 1 ‘ongeschoold’ naar 3 
‘geschoold’. Daardoor creëert men loopbaanmogelijkheden met een betere verloning. Tevens 
biedt het behalen van het ervaringsbewijs de mogelijkheid aan werkzoekenden en aan 
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mensen actief in de sociale economie om de groenkennis die zij via allerhande projecten of 
privé hebben verworven, te objectiveren en de opstap naar een baan in het normale 
economische circuit te maken.  
 
Selectiecriteria 
In de sector van het hedendaags groenontwerp ontstaan er voordurend nieuwe trends en 
nieuwe smaken die constante uitdagingen zijn voor de tuinaanlegbedrijven en steeds nieuwe 
competenties vragen en doen ontstaan bij de werknemers. 
In de sector van het onderhoud ontstaat er een sterke reglementering en afbakening van het 
actieve gebruik van bestrijdingsmiddelen. Kennis van het ideale product gekoppeld aan plant 
en tijdstip wordt primordiaal. 
 
Wegens de lange duurtijd van de openstaande vacatures en de geringe invullingsgraad is het 
beroep erkend als knelpuntberoep. Het ervaringsbewijs kan bijdragen tot het gebruik van een 
correcte en eenduidige nomenclatuur zodat potentiële kandidaten zich makkelijker terugvinden 
in een vacature. 
 
Hovenier is historisch en fysisch gezien voornamelijk een mannenberoep. In het 
tuinbouwonderwijs zijn weinig meisjes ingeschreven.Toch biedt het behalen van een 
ervaringsbewijs de kans aan vrouwen met groene vingers om actief in de sector te werken.  
 
07/08 opleider-begeleider 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel voor dit beroep.  

Korte omschrijving 
Deze opleider-begeleider is een werknemer die in de onderneming, instelling of organisatie 
(nieuwe) werknemers opleidt en/of verantwoordelijk is voor het begeleiden van stagiairs en 
deeltijds lerenden op de werkplek. Andere namen die voor dit beroep in ondernemingen, 
organisaties en instellingen worden gebruikt zijn: mentor, peter, meter, coach,…   
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Motivatie 
Dit voorstel vergt enige toelichting: in 2006 hebben de sociale partners die de kappers 
vertegenwoordigen een ervaringsbewijs voor kapper-opleider voorgesteld. Tijdens de besprekingen 
in voorbereiding van een standaard, zijn de SERV en die sectorale partners tot de conclusie 
gekomen dat het zinvoller zou zijn een ervaringsbewijs ‘opleider-begeleider’ in het leven te roepen 
over de verschillende sectoren heen. Er is dan in overleg beslist niet verder te gaan met het 
ontwikkelwerk voor een ervaringsbewijs ‘kapper-opleider’, maar in het kader van de lijst 2007 dit 
weer op te nemen maar dan als een transsectoraal ervaringsbewijs.  
De SERV heeft echter nog geen intersectorale consultatie georganiseerd, omdat er eerst wordt 
gewacht op een reactie van de bevoegde minister.  
 
Met dergelijk ervaringsbewijs zouden de competenties kunnen worden gevaloriseerd van deze 
opleiders in ondernemingen, instellingen en organisaties in het kader van bv. een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dergelijk ervaringsbewijs zou bv. ook een ‘kwaliteitslabel’ 
kunnen zijn voor ondernemingen, instellingen en organisatie in het kader van werkplekleren. 
Het zou dus een factor kunnen zijn in het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit van de 
aangeboden werkervaringsplaatsen. 
 
07/09 patronenmaakster 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel patronenmaakster. 
 
Korte omschrijving 
Een patronenmaakster maakt patronen en/of tekent patronen in. Zij zet een tekening of een 
model om naar tweedimensionale patroondelen of past een basispatroon aan tot een nieuw 
patroon in één standaardmaat, dat op zijn beurt wordt vergroot of verkleind (graderen) voor 
andere maten. 
 
Er bestaan voor het beroep van patronenmaakster geen certificaten. Syntra en VBAB geven 
een getuigschrift aan de deelnemers van een opleiding patronenmaakster. 
Motivatie 
Door het behalen van een ervaringsbewijs kan de werknemer aantonen de vaardigheden en 
de kennis te bezitten om het beroep te kunnen uitoefenen. Door het kunnen voorleggen van 
een ervaringsbewijs getuigt de werknemer van interesse, inzet, zelfvertrouwen en motivatie 
voor het beroep als voor de eigen loopbaanontwikkeling.  
De werkgever kan ervan uitgaan dat de werknemer over vaardigheden en kennis beschikt om 
op een vlotte wijze de job te kunnen uitvoeren. 
 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2007 

16 

 

Vermits er voor het beroep van patronenmaakster geen diploma’s of certificaten bestaan, is 
het voor de sector zeker een meerwaarde om werknemers een ervaringsbewijs te laten 
behalen waardoor hun positie op de arbeidsmarkt alleen maar versterkt kan worden. 
 
Selectiecriteria 
Het beroep van patronenmaakster is een knelpuntberoep. Vacatures voor patronenmaakster 
worden moeilijk ingevuld. 
 
Het aandeel vrouwen in dit beroep van bedraagt 70%.  
 
07/13 podiumtechnicus geluid 
07/14 podiumtechnicus licht 
07/15 podiumtechnicus beeld 

Overeenstemmende beroepsprofielen 
SERV-beroepencluster podiumtechniek. De voorgestelde beroepen zijn afgeleiden van de 
beroepen in de beroepencluster.    

Korte omschrijving 
De podiumtechnicus licht realiseert de belichting van een wijde waaier aan voorstellingen, 
optredens, evenementen, enz.  Hij is bij deze activiteiten betrokken van bij de creatie tot aan de 
nazorg.  Zijn belangrijkste taken zijn het ontwerpen en het uitvoeren van technische ontwerpen 
 
De podiumtechnicus geluid realiseert het geluidsbeeld van een wijde waaier aan voorstellingen, 
optredens, evenementen, enz.  Hij is bij deze activiteiten betrokken van bij de creatie tot aan de 
nazorg.  Zijn belangrijkste taken zijn het ontwerpen en het uitvoeren van technische ontwerpen. 
 
De podiumtechnicus beeld realiseert de projectie tijdens een wijde waaier aan voorstellingen, 
optredens, evenementen, enz.  Hij is bij deze activiteiten betrokken van bij de creatie tot aan de 
nazorg.  Zijn belangrijkste taken zijn het ontwerpen en het uitvoeren van technische ontwerpen 
 
Er bestaan een aantal opleidingen in het reguliere onderwijs, bij de VDAB, Syntra’s, en nog enkele 
andere opleidingsverstrekkers. 
Opleidingen voor podiumtechnici zijn van vrij recente datum. De huidige generatie heeft veelal 
een algemeen technische opleiding en leerde het vak vanuit de praktijk. De huidige 
instromers, met een gerichte opleiding maar weinig of geen werkervaring, kunnen echter wel 
een betere verloning hebben. Dit kan een erg demotiverend effect hebben op de meer ervaren 
technici. Door het bestaan van het ervaringsbewijs kan de competentie van de ervaren 
werknemers gehonoreerd worden.      
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Motivatie 
De motivatie voor de aanvraag van de drie ervaringsbewijzen is gelijklopend. Dezelfde 
ontwikkelingen en uitdagingen doen zich hier voor.  
 
Een opmerkelijk deel van de technici zijn laaggeschoold en beschikken niet over het ‘juiste’ 
diploma. Opleidingen voor podiumtechnicus zijn immers van recente datum. Personen met 
opleidingen elektronica-elektromechanica, maar ook met een niet-technische opleiding of een 
artistieke achtergrond leerden de job op de werkplek. Door hun jaren werkervaring en inzet 
zijn zij echter wel uitgegroeid tot bekwame vakmannen.  
In de gemeentelijke organisaties worden deze technici gehonoreerd volgens hun diploma, wat 
een lage inschaling betekent (25% van de theatertechnici heeft hoogstens een diploma ‘lager 
secundair onderwijs, 33% krijgt een loon volgens de loonbarema’s niveau D of E, bovendien 
gaat het hier vooral om mensen die ouder zijn dan 40 jaar). Hun praktijkervaring en verworven 
competenties worden bijgevolg niet erkend, niet gehonoreerd en niet beloond. De huidige 
instromers, met een gerichte opleiding maar weinig of geen werkervaring, kunnen echter wel 
een betere loon hebben. Dit kan erg demotiverend werken. Met een ervaringsbewijs op zak 
kunnen de competenties van de ervaren technici erkend worden en kunnen zij een loon krijgen 
van niveau C. 
 
Introductie van het ervaringsbewijs zal ook bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de 
instroom in de sector. Het ervaringsbewijs biedt immers een houvast over welke competenties 
een sollicitant minimum moet beschikken om de job naar behoren te kunnen doen. 
Bij aanwerving kunnen eventuele opleidingsnoden onmiddellijk vastgesteld en geremedieerd 
worden. 
 
Het ervaringsbewijs biedt ook een aantal kansen naar de inzetbaarheid van ervaren 
werknemers. Een aantal van deze mensen wil immers vanuit de rondreizende gezelschappen 
doorstromen naar de cultuur- en gemeenschapscentra (vaste plaats van tewerkstelling). 
Doordat zij niet over de ‘juiste’ diploma’s beschikken, en dus laag ingeschaald kunnen worden, 
kan dit echter voor deze mensen een merkbaar inkomensverlies betekenen. 
 
Selectiecriteria 
Gezien de verhoogde complexiteit van technologie en de hogere eisen die gesteld worden is 
er nood aan verder doorgedreven specialisatie. 
 
In een breder kader waarbij de “podiumtechnische bedrijvigheid” naast deze van de 
“audiovisuele industrie” geplaatst wordt, is het belangrijk om de verschillende specifieke 
functies te (h)erkennen. 
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Ook onder nog andere paritaire comités zijn personen tewerkgesteld die een vergelijkbare 
functie uitoefenen. De titel draagt bij tot verruimde tewerkstellingskansen over de betrokken 
sectoren heen.  
 
Op de beroepenlijst van de VDAB komt de functie van geluid-, licht- of videotechnicus (noch 
podiumtechnicus)  niet als dusdanig voor. Het knelpuntkarakter van deze functie kan dan ook 
niet officieel gedetecteerd worden. Het beroep beeld- en geluidstechnicus (vooral audiovisueel 
gericht, studiowerk) komt wel voor en is een knelpuntberoep. Hoogstwaarschijnlijk worden 
vacatures voor podiumtechnici ook via deze weg ingediend. 
Het knelpuntkarakter van deze beroepen is vooral kwalitatief van aard (o.a. overwegend 
weekend- en avondwerk, werk bij reizende gezelschappen, fysiek belastend werk, stijgende 
nood aan opleiding door toenemende digitalisering, kortlopende contracten…) 
 
Het zijn overwegend mannelijk beroepen met een licht stijgende tendens naar meer vrouwen. 
 
Er bestaan een aantal Europese projecten (Leonardo da Vinci) die een basis kunnen leggen 
voor het ontwikkelwerk en voor Europese verankering van de ervaringsbewijzen. 
 
07/16 sociaal tolk 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel, maar al wel een voorlopig profiel dat door de sector is 
uitgewerkt. 
 
Korte omschrijving 
De sociaal tolk zet mondelinge boodschappen van bron- naar doeltaal om op volledige, 
neutrale en getrouwe wijze in sociale context, met name welzijns-, en gezondheidssector, 
onderwijs, tewerkstelling en sociale huisvesting, opvang, onthaal en begeleiding van 
asielzoekers en openbare dienstverlening van de overheden in het kader van hun 
maatschappelijke opdrachten naar de inwoners toe. Sociaal tolken gebeurt ter plaatse of via 
de telefoon. 
 
Er is een certificaat Sociaal Tolken. Zowel kandidaten die het certificaat halen als kandidaten 
die het ervaringsbewijs halen, zullen op gelijkwaardige basis worden opgenomen in het 
Vlaams Register voor Sociaal Tolken. De houders van beide zullen bij voorkeur opdrachten 
toebedeeld krijgen. Op termijn zullen enkel sociaal tolken met het ervaringsbewijs worden 
ingeschakeld. 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2007 

19 

 

 
Motivatie 
De werkgevers (sociaal tolkendiensten) en hulpverleners zullen zich verzekerd zien van een 
uniforme basiskwaliteit van sociaal tolken met de titel.   
 
Heel veel ervaren en competente sociaal tolken zijn nog niet gekend bij alle sociaal 
tolkendiensten. Het ervaringsbewijs zal voor sociaal tolken het bewijs vormen van hun 
verworven competenties. Ze zullen zich met het ervaringsbewijs kunnen laten opnemen in het 
Vlaams Register voor Sociaal Tolken waardoor ze voorrang krijgen bij het toebedelen van 
tolkopdrachten. Zij zullen hun werkvolume kunnen uitbreiden door de toename in aantal 
opdrachten en door het feit dat zij voor meer sociaal tolkendiensten kunnen werken.   
 
De sociaal tolkendiensten zullen op basis van het ervaringsbewijs de meest competente 
sociaal tolken kunnen inschakelen. Voor zowel de dienst- en hulpverleners als de cliënten zal 
het een betere en efficiënte hulpverlening als gevolg hebben. 
 
Selectiecriteria 
Door de (vaak onvoorspelbare) fluctuaties in migratiestromen zijn er steeds sociaal tolken voor 
andere talen nodig. 
 
Door sensibilisering worden dienst- en hulpverleners er zich meer bewust van dat hun dienst- 
of hulpverlening efficiënter verloopt wanneer ze werken met een professioneel sociaal tolk.  
Sociaal tolkendiensten weigeren soms opdrachten doordat ze geen beschikbare sociaal tolken 
hebben.  Een uitbreiding van het aantal sociaal tolken met de titel kan dit opvangen.   
 
Het is een relatief nieuw beroep. Het ervaringsbewijs kan een grote groep sociaal tolken 
toegang geven tot het Vlaams Register voor Sociaal Tolken bieden. 
 
Vooral allochtonen werken als sociaal tolk. Op basis van de opgegeven moedertaal van 
kandidaat-sociaal tolken bedraagt het aandeel allochtone sociaal tolken 86%. Dit komt omdat 
zij beschikken over de vereiste competenties voor de uitoefening van het beroep, niet louter 
omdat zij van allochtone afkomst zijn.   
 
In het beroep sociaal tolk ligt de nadruk op verworven competenties, niet op opleidingsniveau, 
leeftijd, afkomst, of eventuele handicaps. De certificeringsproef kan aangepast worden aan 
personen met een visuele handicap.  Momenteel heeft één persoon met een visuele handicap 
de certificeringsproef afgelegd en het certificaat behaald. 
 
Het aandeel vrouwen bedraagt 75%.  Een grotere groep vrouwen zal met het ervaringsbewijs 
kunnen ingeschakeld worden als sociaal tolk 
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Er zijn ook een aantal Europese projecten (EQUAL) waardoor uitwisseling en erkenning op 
Europees niveau mogelijk wordt.      
 
07/17 strijkster 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel strijkster. 

Korte omschrijving 
Een strijkster kan met de juiste apparatuur volgens de meest efficiënte werkmethode 
allerhande voor-, tussen-, en eindstrijken van kledingstukken en andere verwerkte stoffen 
uitvoeren. 
 
Er bestaan voor het beroep van strijkster geen certificaten.  
 
Motivatie 
Door het behalen van een ervaringsbewijs kan de werknemer aantonen dat hij/zij de 
vaardigheden en de kennis bezit om het beroep te kunnen uitoefenen.  
Door het kunnen voorleggen van een ervaringsbewijs getuigt de werknemer van interesse, 
inzet, zelfvertrouwen en motivatie voor het beroep als voor de eigen loopbaanontwikkeling.  
De werkgever kan ervan uitgaan dat de werknemer over vaardigheden en kennis beschikt om 
op een vlotte wijze de job te kunnen uitvoeren. 
 
Vermits er voor het beroep van strijkster geen diploma’s of certificaten verkrijgbaar zijn, is het 
voor de sector zeker een meerwaarde om werknemers een ervaringsbewijs te laten behalen 
waardoor hun positie op de arbeidsmarkt alleen maar versterkt kan worden.  
 
Selectiecriteria 
Strijkster is een knelpuntberoep waarvoor het moeilijk is vacatures in te vullen. De opkomst en 
groei van strijkateliers maakt het probleem nog groter. 
 
Het is een vrouwenberoep bij uitstek.  
 
07/18 technicus bedrijfs- en vrachtwagens 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel technicus bedrijfs- en vrachtwagens. 
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Korte omschrijving 
De technicus bedrijfs- en vrachtwagens staat in voor het opstellen van een grondige diagnose 
van problemen aan voertuigen. Hierbij herstelt hij (al dan niet elektrische of elektronische) 
complexe storingen zelf. Hij stelt verbrandingsmotoren en elektrische en elektronische 
voertuigkringen af. Hij monteert LPG-installaties en verzorgt bovendien de organisatorische 
aanpak van het werk op de werkplaats.   
 
Motivatie 
De snelle technologische evoluties in de autosector maken levenslang leren in deze sector 
noodzakelijk. De veelvuldig technologische veranderingen zijn met opleiding alleen moeilijk bij 
te houden, ervaring op de arbeidsmarkt is een belangrijk onderdeel van de scholing van de 
werknemers. Voor het beroep technicus bedrijfs- en vrachtwagen bestaat geen schoolse 
opleiding. De beroepsbeoefenaars putten hun kennis en competenties uit ervaring, naschoolse 
opleidingen, enz.  Het ervaringsbewijs kan op deze specifieke sectorsituatie een antwoord 
bieden. 
 
Selectiecriteria 
Omdat technicus bedrijfs- en vrachtwagens een knelpuntberoep is, en er geen schoolse 
opleiding bestaat, is er een reële behoefte aan het ervaringsbewijs. Het zichtbaar maken van 
de nodige competenties via het ervaringsbewijs kan een bijdrage leveren om het 
knelpuntkarakter op te lossen. Gezien het hoge technologische niveau van het beroep zullen 
immers in de praktijk vooral personen instromen met een sterke technische bagage, meestal 
opgedaan door ervaring. 
 
De garagesectoren kennen een constante aanvoer van nieuwe technologieën en nieuwe 
producten. Competenties moeten op alle niveaus permanent bijgewerkt worden.   
 
Het aantal vrouwelijke werknemers in dit beroep is verwaarloosbaar. 
 

2 . 4 .  V o o r s t e l  t o t  a a n p a s s i n g  v a n  d e  l i j s t  2 0 0 6  

06/20 tapijt- en fluweelwever vervangen door  
 
07/03 dubbelstuk tapijtwever 
07/04 dubbelstuk fluweelwever 

Motivatie 
Tijdens de eerste besprekingen met de experts van de sector over de standaard voor het 
oorspronkelijke ervaringsbewijs, bleek al snel dat het niet realistisch zou zijn voor werknemers 
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en werkzoekenden om alle competenties te beheersen gezien de grote diversiteit aan 
machines en technieken. Iemand die actief is (geweest) in de ene functie kan niet zomaar de 
andere uitoefenen. Opteren voor een soort van basis in het ervaringsbewijs was ook geen 
goede oplossing omdat dit weinig waarde zou hebben op de arbeidsmarkt. 
 
De sector heeft daarom besloten de opsplitsing te maken tussen dubbelstuk tapijtwever en 
dubbelstuk fluweelwever en vraagt daarom een aanpassing van de lijst van 2006 en het 
opnemen van de nieuwe voorstellen op de lijst 2007.   
 

2 . 5 .  V o o rs t e l l e n  w a a r o v e r  i n  2 0 0 6  e e n  s p e c i a l e  c o n s u l t a t i e  i s  
g e o r g a n is e e r d  

In zijn advies van 2006 had de SERV zich ertoe geëngageerd een specifieke consultatie te 
organiseren over de voorstellen om voor intercultureel bemiddelaar, tolk gebarentaal en 
enkele informaticaberoepen ervaringsbewijzen te creëren. Dat is in de loop van 2006 in 
samenwerking met het middenveld, het kabinet en het departement werk gebeurd. De 
resultaten van die consultatie zijn de volgende:       

Arbeidsmarktconsulent 
In 2006 is de SERV gestart met het opstellen van een beroepenstructuur van alle functies die 
onder de noemer ‘arbeidsmarktconsulent’ kunnen vallen. Dit is gebeurd met een stuurgroep 
die is daartoe speciaal is samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van VDAB, 
FEDERGON, SLN en de zogenaamde derden. Vervolgens is door de stuurgroep een 
ontwikkelgroep van experts samengesteld. De SERV heeft op basis van interviews en de 
ontwikkelgroep een ontwerpberoepenstructuur arbeidsbemiddeling en –begeleiding opgesteld 
die eerstdaags zal worden gelegitimeerd en dus afgewerkt. Vervolgens zal aan de stuurgroep 
worden gevraagd een prioriteitenlijst op te stellen van te ontwikkelen 
beroepscompentieprofielen en standaarden voor ervaringsbewijzen in 2007-2008.  
De voorstellen voor 2007 zullen op de 2de lijst komen.  

Intercultureel bemiddelaar 
Momenteel wordt in overleg met het middenveld en het kabinet nog nagegaan of een 
ervaringsbewijs intercultureel bemiddelaar zinvol zou zijn.  

Informaticaprofielen 
Er werden reeds informeel enkele informaticaberoepen voorgesteld. De officiële voorstellen 
voor deze ervaringsbewijzen zullen op de 2de lijst komen 
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Tolk gebarentaal of varianten 
Na consultatie met het kabinet en het middenveld is beslist geen ervaringsbewijs tolk 
gebarentaal op te stellen. 


