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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 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. 
 
De SERV bracht d.d. 17 januari 2007 advies uit over een eerste lijst van 20 beroepen en titels 
van beroepsbekwaamheid. De SERV stelde in dit advies tevens een flexibelere 
adviesprocedure voor zodat de SERV per jaar minstens 2 lijsten met voorstellen voor titels van 
beroepsbekwaamheid aan de bevoegde minister zou kunnen overmaken. Voorliggend advies 
betreft, in navolging van dit voorstel, een tweede lijst van beroepen en titels van 
beroepsbekwaamheid voor 2007.  
 
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.  
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2.  Samenvatt ing 

De SERV stelt voor 2007 een tweede lijst voor bestaande uit volgende beroepen en bijhorende 
ervaringsbewijzen: 
 07/21 veldoperator continuproductie 
 07/22 schermoperator continuproductie 
 07/23 residentieel elektrotechnisch installateur 
 07/24 bandenmonteur 
 07/25 ruitenplaatser 
 07/26 sorteerder 
 07/27 helpdesk - operator  
 07/28 uitvoerend CAD-tekenaar bouwkunde 
 07/29 dispatcher 
 07/30 hulpboekhouder 

 

Advies 

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

De SERV heeft in juni 2007 een tweede oproep gelanceerd via de interprofessionele partners 
om tegen einde 2007 voorstellen te krijgen van de sociale partners voor titels van 
beroepsbekwaamheid voor de 2de lijst van 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.      
 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2007 

5 

 

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 2ste lijst 2007 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 7  

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.  
 
07/21 veldoperator continuproductie 
06/22 schermoperator continuproductie 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel procesoperator chemie, gedeelte veldwerk (veldoperator 
continuproductie) en controlekamer (schermoperator continuproductie).  

Korte omschrijving 
De veldoperator continuproductie stuurt de procesinstallatie en bewaakt het procesverloop 
vanuit het veld. In geval van procesproblemen analyseert hij deze, rapporteert ze indien nodig 
en lost ze al dan niet in samenspraak op. Verder staat de veldoperator continuproductie in 
voor aan- door- en afvoer van grondstoffen en producten binnen de eigen afdeling, assisteert 
hij bij en volgt onderhoud en housekeeping aan de procesinstallatie op. Hij werkt hierbij steeds 
volgens werkinstructies en houdt zich aan de veiligheids- milieu- en kwaliteitsvoorschriften.  
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De schermoperator continuproductie stuurt de procesinstallatie en bewaakt het 
procesverloop vanuit de controlekamer. In geval van procesproblemen analyseert hij deze, 
rapporteert ze indien nodig en lost ze al dan niet in samenspraak op. Verder staat de 
veldoperator continuproductie in voor aan- door- en afvoer van grondstoffen en producten 
binnen de eigen afdeling, assisteert hij bij en volgt onderhoud en housekeeping aan de 
procesinstallatie op. Hij werkt hierbij steeds volgens werkinstructies en houdt zich aan de 
veiligheids- milieu- en kwaliteitsvoorschriften. 
 
In Nederland bestaan er VAPRO attesten voor deze beroepen. 

Motivatie 
In het onderwijs zijn er weinig afdelingen met passende studierichtingen (procestechnieken). 
De sector zelf vormt jaarlijks enkele jongeren in stelsels van alternerend leren en werken. Het 
beroep van operator chemie wordt dus voornamelijk on the job aangeleerd.  Nochtans  zijn er 
naar schatting minstens 15.000 operatoren chemie tewerkgesteld in Vlaanderen.  
Ervaringsbewijzen kunnen alvast een toegevoegde waarde bieden voor de arbeidsmarkt in dit 
segment. Zo is in Nederland het VAPRO stelsel ruimschoots bekend. 
 
Selectiecriteria 
De bedrijven kondigen regelmatig te verwachten tekorten aan voor operatoren chemie, zeker 
in bepaalde subregio’s zoals het Antwerpse havengebied met een grote concentratie aan 
chemiebedrijven. In een sectorenquête (2007) staat het beroep procesoperator op nummer 1 
in de ranglijst van knelpuntenberoepen. Chemievakman controlekamer en productie staan 
eveneens in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB. Bovendien zijn vele bedrijven 
opgestart en vervolgens uitgebreid in de jaren 60-70, vele beginnende operatoren van toen 
beëindigen (binnenkort) hun loopbaan. Ervaringsbewijzen kunnen de instroom van kandidaten 
vergemakkelijken en de rekruteringskanalen vergroten. De beroepen evolueren, 
ervaringsbewijzen kunnen de aanpassing aan de evoluties opnemen.  
Tot op heden bestaat er geen manier om de competenties van deze beroepen te laten 
valoriseren. Een diploma halen in het volwassenen onderwijs is vaak moeilijk gezien vele 
operatoren in een continu ploegenstelsels werken. 
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07/23 residentieel elektrotechnisch installateur 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel residentieel elektrotechnisch installateur.  
 
Korte omschrijving 
De residentieel elektrotechnisch installateur houdt zich bezig met het installeren van 
elektriciteit in nieuwbouw, en/of het herstellen of aanpassen van een elektrische installatie in 
een bestaand residentieel gebouw. Dit inclusief het samenstellen van borden op residentieel 
niveau alsook het installeren van courante verlichtingselementen in een residentiële 
omgeving.   
 
Er bestaat geen specifiek diploma residentieel elektrotechnisch installateur. Elke leerling op school 
besteedt echter wel enkele jaren aan het bestuderen van de residentiële elektriciteit. Het gaat hier 
voornamelijk om het verwerven van technische competenties en minder om het verwerven van 
beroepshoudingen (gedragscompetenties). Bovendien is de sector constant in evolutie en zijn 
opleidingen na een bepaalde tijd achterhaald. Een leven lang leren is de boodschap. 
 
Motivatie 
Er bestaat een reële behoefte bij werkzoekenden en werknemers aan dit ervaringsbewijs. Het 
ervaringbewijs maakt de kwaliteit van werk en de competenties van een residentieel 
elektrotechnisch installateur zichtbaar. Dit geldig bewijs van kunnen vergemakkelijkt instroom 
en doorstroom van werknemers in de sector. Men staat steviger op de werkvloer. Een 
ervaringsbewijs is ook voor andere zaken noodzakelijk. Het ondersteunt en erkent levenslang 
leren. Het vergroot de kansen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en geeft mensen 
zonder diploma zekerheid op de werkvloer. Het ervaringsbewijs vermindert knelpuntberoepen 
en kan een groei van de sector in de hand werken. Verder wil de sector het draagvlak voor 
ervaringsbewijzen versterken. 
 
Selectiecriteria 
Niet enkel technische competenties, maar ook gedragscompetenties zijn heel belangrijk voor 
een residentieel elektrotechnisch installateur, vb. aandacht hebben voor de impact van het 
eigen gedrag en voorkomen, oog hebben voor detail, bewust zijn van milieu- kwaliteits- en 
veiligheidsnormen, zelfstandig werken, … . Veel van deze competenties zijn niet leerbaar op 
de schoolbanken, maar enkel via concrete beroepservaring te verwerven. De combinatie van 
technische competenties en gedragscompetenties waarop getest kan worden in een 
ervaringsbewijs is een enorme meerwaarde. 
 
Een residentieel elektrotechnisch installateur moet in staat zijn nieuwe technologieën (vb. het 
snelgroeiende segment van data zoals COAX, TWISTED PAIRS e.d.) naar aanleiding van 
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nieuwe noden in de woningbouw toe te passen. Een ervaringsbewijs geeft een up to date aan 
benodigde kennis en vaardigheden. Velen studeren immers af maar volgen geen verdere 
opleiding voor alle nieuwe technieken of hebben daar geen officieel geldend certificaat van. 
Dankzij het ervaringsbewijs kan een residentieel elektrotechnisch installateur dit wel hebben.  
 
In 2007 is residentieel elektrotechnisch installateur erkend door de VDAB als één van de 
grootste knelpuntberoepen. 20% van de vacatures geraken niet ingevuld. 
 
Uit het activiteitenrapport van Vormelek (2006) blijkt dat heel wat residentieel 
elektrotechnische installateurs behoren tot een kansengroep: 16% van de opgeleide personen 
zijn ouder dan 45 jaar, bijna 10% heeft een andere nationaliteit als de Belgische, 19.3% is 
kortgeschoold en 66.3% heeft maximum een diploma secundair onderwijs. Bovendien 
ondersteunt Vormelek organisaties als STW die allochtone jongeren opleiden tot een 
residentieel elektrotechnisch installateur. Residentieel elektrotechnisch installateur is een 
mannenberoep. Hetgeen niet betekent dat de sector zich enkel richt naar mannen. Belangrijk 
is dat vanuit Vormelek gekozen wordt om op zo’n objectief mogelijke manier een standaard te 
ontwikkelen. Een ervaringsbewijs heeft een positieve invloed op alle arbeiders.  
 
Er bestaan normen en wetgeving binnen Europa en België waarmee een residentieel 
elektrotechnisch installateur rekening moet houden bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. 
Deze situeren zich vooral op technische en inhoudelijke materie. Verder is er een test bij 
VDAB in het kader van EVC rond residentieel elektrotechnisch installateur. 
 
07/24 bandenmonteur 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofielen hulpmecanicien en mecanicien onderhoud en herstelling van 
personen- en lichte bedrijfswagens en onderhoud en herstelling van bedrijfs- en 
vrachtwagens. Gedeelte vervangen en uitbalanceren van banden alsook uitlijnen van 
voertuigen.  
 
Korte omschrijving 
Het monteren en demonteren van banden. 
 
Motivatie 
Er komen steeds meer verschillende bandentypes op de markt. Die banden vergen een 
specifieke manier van demonteren en monteren en aangepast gereedschap. Deze 
werkzaamheden worden steeds complexer, door bijvoorbeeld nieuwe technische snufjes zoals 
sensoren op banden. Het demonteren en monteren van banden wordt hoe langer hoe meer 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2007 

9 

 

specialistenwerk. Er bestaat in de sector behoefte aan het ervaringsbewijs en aan het 
valoriseren van de competenties voor het beroep.  
 
Selectiecriteria 
Behalve dat het monteren en demonteren van banden toeneemt in complexiteit en 
specialistenwerk is geworden, zitten er binnen de sector tekorten aan de competenties 
basismechanica en materialenkennis. De toename van de specifieke bandentypes op de 
markt, toont aan dat het een snelgroeiend segment betreft. 
 
Het beroep staat open voor kansengroepen. Vrouwen werken zeer zelden in dit beroep.  
 
07/25 ruitenplaatser 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel koetswerkhersteller, gedeelte monteren en demonteren van ruiten. 
 
Korte omschrijving 
Plaatsen van ruiten als onderdeel van koetswerkherstelling of in de gespecialiseerde 
ruitenbedrijven. 
 
Er bestaat geen certificaat voor het ruiten plaatsen. Er bestaat wel een Europese richtlijn BBT 
(best beschikbare techniek) die voorschrijft dat de koetswerkherstellers, waarvan 
ruitenplaatsen een onderdeel is, steeds de meest geschikte en efficiënte techniek moeten 
gebruiken. 
 
Motivatie 
In de koetswerksector worden permanent nieuwe technieken ingevoerd. Schoolse opleidingen 
brengen enkel basiskennis aan. Het beroep kan dus voor een groot deel alleen maar 
aangeleerd worden op de werkvloer of via bijkomende werknemersopleidngen. Er bestaat 
behoefte aan een ervaringsbewijs gezien er geen schoolse opleiding bestaat, de 
beroepsvereisten sterk evolueren en een hoger niveau (zowel qua uitvoering als qua 
technische achtergrondkennis) van de ruitenplaatser vergen. 
 
Selectiecriteria 
Binnen de sector zitten er tekorten aan competenties rond nieuwe technieken (bv sensoren in 
de ruiten, airbags, …), nieuwe lijmsoorten en nieuwe snijsystemen. De nieuwe technieken die 
aan bod komen zoals elektronica, airbags, … tonen aan dat het een snelgroeiend segment 
betreft.  
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Ruitenplaatser is volgens VDAB (2006) geen knelpuntberoep, terreinervaring daarentegen lijkt 
het tegendeel te bevestigen. 
 
Het beroep staat open voor kansengroepen. Vrouwelijke ruitenplaatsers komen zeer weinig 
maar steeds meer voor. 
 
Op Europees niveau wordt gestreefd naar het creëren van een nieuw beroep: 
carrosserietechnicus. Deze persoon beheerst alle koetswerktechnieken. Het ruitenplaatsen is 
hier een onderdeel van. De Europese richtlijn BBT kan als leidraad dienen bij het 
ontwikkelwerk.  
 
07/26 sorteerder 

Overeenstemmende beroepsprofielen 
Er is nog geen SERV-beroepsprofiel. 

Korte omschrijving 
De sorteerder identificeert en sorteert metaalsoorten, metaallegeringen en restafval. Hij schat 
de relevantie in van verdere ontmanteling van het materiaal. Verder assisteert hij bij het 
onderhoud van allerlei machines en voert materiaal aan en af voor mataalverkleinende en –
scheidende machines.  
 
Motivatie 
Voor meerdere beroepen in de sector recuperatie van metalen, waaronder ook de sorteerder, 
bestaat geen schoolse opleiding. Het beroep kan alleen geleerd worden door beroepservaring 
of naschoolse opleiding. Er bestaat in de sector behoefte aan een ervaringsbewijs en ook bij 
de werknemers en werkzoekenden bestaat er een reële behoefte aan het valoriseren van hun 
competenties. 
 
Selectiecriteria 
Binnen de sector zitten er tekorten aan competenties rond materialen, verklein- en 
sorteertechnieken alsook wetgeving inzake veiligheid, milieu en hygiëne. Het betreft een 
snelgroeiend segment omdat recyclage steeds belangrijker wordt.  
 
Het beroep staat open voor kansengroepen. Vrouwen komen zeer zelden voor in dit beroep.  
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07/27 helpdesk-operator 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Cevora-SERV-beroepsprofiel helpdesk-operator 
 
Korte omschrijving 
Een helpdesk-operator verleent technische support, geeft gespecialiseerde dienst- of 
productinformatie, lost problemen op van op afstand en stuurt eventueel aan op interventies. 
Afhankelijk van de diensten van het bedrijf of de klant zal de vereiste technische kennis 
anders zijn. Toch is er een grote gemene deler te vinden in de competenties die 
helpdeskmedewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Het gaat daarbij 
onder andere om klantvriendelijke call handling, gericht kunnen doorvragen, gericht kunnen 
doorverwijzen, problemen kunnen situeren en analyseren, enz. Helpdeskmedewerkers zijn te 
onderscheiden van callcenter medewerkers die customer service- of telemarketinggesprekken 
voeren. 
 
Leveranciers van producten hebben vaak hun eigen certificaat, dat vooral gericht is op 
specifieke productkennis. Het ervaringsbewijs zou hieraan complementair kunnen zijn doordat 
het zich richt op de ‘transversale’ competenties van helpdeskmedewerkers. de competenties 
die alle helpdeskmedewerkers gemeenschappelijk hebben, ongeacht het product waarrond ze 
ondersteuning moeten bieden.  
 
Motivatie 
De EVC-procedure vormt voor helpdeskmedewerkers een formele erkenning voor 
competenties die zij in hun dagelijks werk en/of opleiding hebben verworven. Dit heeft een 
motiverend effect en kan een goede basis vormen voor de verdere loopbaanuitbouw  (zowel 
opleiding als promotie). Veel helpdeskmedewerkers groeien immers vaak door tot meer 
gespecialiseerde back-office medewerkers. 
Voor werkzoekenden kan het ervaringsbewijs een meerwaarde vormen omdat competenties 
zoals gericht kunnen doorvragen en doorverwijzen, klantvriendelijkheid en probleemoplossend 
denken ook in een andere context goed verworven kunnen worden. De EVC-procedure zou 
deze formeel kunnen valoriseren. De procedure kan ook van belang zijn voor de 
werkzoekenden die een opleiding helpdeskmedewerker volgen. Zij kunnen hun competenties 
die ze verworven hebben in de opleiding formeel laten erkennen. 
Voor een werkgever kan de procedure een objectieve beoordeling vormen van de 
competenties van een kandidaat die hij wil aanwerven. De EVC-procedure kan een objectieve 
maatstaf vormen bij loopbaanbeleid, opleiding en promotie van helpdeskmedewerkers. Die 
promotie komt heel vaak voor in organisaties. Ondernemingen ervaren veel moeilijkheden om 
technische support medewerkers te vinden. Interne loopbaanpaden worden vaak gehanteerd 
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als antwoord op de moeilijkheden om helpdeskmedewerkers te houden en om vacatures voor 
andere supportfuncties ingevuld te krijgen. 
 
Selectiecriteria 
Het tekort aan helpdeskmedewerkers is volgens het beroepsprofiel vooral een kwantitatief 
probleem. Maar het beroepsprofiel vermeldt ook een tekort aan mensen met een voldoende 
talenkennis en kandidaten die klantgerichte competenties combineren met een technische 
bagage. 
 
De meeste werkgevers vragen een diploma hoger onderwijs maar het beroep is vaak ook 
toegankelijk voor mensen met een specifieke productervaring of –kennis. Aangezien de job 
uitgevoerd wordt vanachter een bureau, is het geschikt voor arbeidsgehandicapten. Ook staat 
het beroep open voor tewerkstelling van migranten of oudere werknemers. We beschikken niet 
over exacte cijfers rond de verhouding tussen mannen en vrouwen in de werknemerspopulatie 
van dit beroep. Van de VDAB vacatures support informatica werd slechts 11% ingevuld door 
een vrouw. Mogelijke reden is dat het gaat om support m.b.t. informaticadiensten en –
producten. In de groep van werkzoekenden die bij Cevora een opleiding tot 
helpdeskmedewerker volgde, was immers 42% een vrouw.  
 
07/28 Uitvoerend CAD-tekenaar bouwkunde 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Beroepsprofiel bouwkundig tekenaar, gedeelte instapvereisten. 
 
Korte omschrijving 
De uitvoerend CAD tekenaar bouwkunde staat ingenieurs bij bij het ontwerp van de meest 
verscheiden bouwconstructies, door de plannen en de technische beschrijvingen van de 
materialen met behulp van het CAD-programma uit te werken tot een ontwerptekening. In 
tegenstelling tot de ontwerper-tekenaar, maakt de uitvoerende tekenaar zelf geen 
berekeningen en hij doet geen werfbezoeken om opmetingen te doen of om werken op te 
volgen. 
 
Motivatie 
Bouwkundig tekenaar is een knelpuntberoep, het ervaringsbewijs uitvoerend CAD-tekenaar 
bouwkunde kan de vraag naar tekenaars mee helpen invullen. Heel vaak worden deze 
functies ingevuld door beginnende ingenieurs of graduaten, maar de ervaring leert dat zij 
(vooral de ingenieurs) meestal niet in deze functies blijven. Werkgevers worden op deze 
manier geconfronteerd met hoge selectie-, opleidings- en inwerkingskosten. Nochtans zijn 
deze functies toegankelijk voor mensen met zeer verschillende profielen. Die via een 
combinatie van hun vroegere praktijkervaring met hun (evt. in opleiding opgedane) 
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competenties op het vlak van tekenen een reële meerwaarde kunnen betekenen voor een 
bedrijf. 
 
Selectiecriteria 
De VDAB-lijst van knelpuntberoepen 2005 stelt dat er zowel een kwalitatief als een 
kwantitatief probleem is voor bouwkundig tekenaar. Het rapport stelt dat werkgevers 
sollicitanten vragen met ervaring en kennis van specifieke CAD-CAM-pakketten en dat de 
instroom vanuit de 3de graad secundair onderwijs en uit het hoger onderwijs van 1 cyclus 
onvoldoende de vraag dekt. Ook het Cevora-Federgon onderzoek (2004) vermeldt tekorten 
aan kandidaten én aan juiste kwalificaties. 
 
Het is een functie die (evt. mits bijkomende opleiding) kansen kan bieden aan bepaalde 
risicogroepen op de arbeidsmarkt. Personen die om gezondheidsredenen niet meer op de werf 
kunnen staan, kunnen hun kennis en  knowhow inzetten in een fysiek minder belastende 
functie aan de computer. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld ouderen en ervaren 
werknemers. Bouwkundig tekenaar is één van de beroepen in de bouwsector die redelijk goed 
toegankelijk zijn voor vrouwen. Ongeveer één op de vier bouwkundig tekenaars is een vrouw.  
 
07/29 dispatcher 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel dispatcher. 
 
Korte omschrijving 
De dispatcher maakt een planning op om de verschillende opdrachten te verdelen over de 
beschikbare chauffeurs en vrachtwagens/trailers. In de loop van de dag past hij de planning 
aan waar nodig. De dispatcher staat in voor het doorgeven van de planning en de benodigde 
documenten aan de chauffeurs en het magazijn. Hij volgt daarnaast het transport op en zorgt 
voor de praktische afspraken met de klant. 
 
Motivatie 
De EVC-procedure vormt voor dispatchers een formele erkenning voor de competenties die zij 
in hun dagelijks werk en/of opleiding hebben verworven. Dit heeft een motiverend effect en 
kan een goede basis vormen voor de verdere uitbouw van de loopbaan.  
Voor werkzoekenden kan de erkenning van elders verworven competenties een belangrijke 
meerwaarde vormen omdat er geen formele opleiding met een formeel diploma ‘dispatcher’ 
bestaat. Het kan voor werkzoekenden dan ook een hulp zijn om aan de hand van de 
erkenningsprocedure hun competenties (verworven in hun werk en/of in een opleiding) 
meetbaar en valoriseerbaar te maken. 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2007 

14 

 

Voor een werkgever kan de procedure een objectieve beoordeling vormen van de 
competenties van een kandidaat die hij wil aanwerven. Het kan ook een hulp zijn bij het 
loopbaanbeleid in de onderneming. De standaard kan een objectieve maatstaf vormen bij 
opleiding en promotie van dispatchers. 
 
Selectiecriteria 
Dispatcher komt voor op de VDAB lijst 2005 van knelpuntberoepen. Ook de Cevora-Federgon 
studie 2004 legt moeilijkheden voor de invulling van vacatures voor dispatcher bloot.   
 
De VDAB-gegevens over de invulling van de vacatures voor dispatchers tonen dat het grootste 
aandeel van de ingevulde vacatures ingevuld werd door werkzoekenden met een middelhoog 
opleidingsniveau. Het beroep staat open voor allochtonen, VDAB-cijfers tonen echter dat van 
alle werkzoekenden die aangeven geïnteresseerd te zijn in een job als dispatcher én die 
minstens 2 jaar ervaring hebben in het beroep slechts 3 % allochtoon is. 5% van de vacatures 
voor dispatcher is door allochtonen ingevuld. Het beroep kan ook kansen bieden aan mensen 
die bijvoorbeeld veel ervaring hebben als magazijnier, maar die omwille van fysieke 
beperkingen die job niet langer kunnen uitvoeren. Het beroep van dispatcher is even 
toegankelijk voor vrouwen als voor mannen. 
 
07/30 hulpboekhouder 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel boekhoudkundig bediende. 
 
Korte omschrijving 
Het beroepsprofiel boekhoudkundig bediende kan als basis dienen voor de ontwikkeling van 
het ervaringsbewijs hulpboekhouder. Een hulpboekhouder onderscheidt zich echter van een 
boekhoudkundig bediende doordat hij zich louter en op een meer geavanceerd niveau bezig 
houdt met de boekhoudkundige taken (de systematische en correcte boekhoudkundige 
verwerking op gebied van aankoop, verkoop en financiële administratie) en niet met de 
algemeen administratieve taken zoals het onderhouden van het klassement, enz.  
 
In Wallonië is een ervaringsbewijs voor ‘aide-comptable’ ontwikkeld. Het Vlaamse 
ervaringsbewijs kan een complementaire rol krijgen in het algemeen beleid rond erkenning van 
elders verworven competenties in België.  
Het ervaringsbewijs voor hulpboekhouder kan ook een goed complement zijn aan het (nog niet 
bestaande) ervaringsbewijs administratief bediende. In een arbeidsmartkcontext waarin 
levenslang leren en loopbaanmanagement belangrijk geacht worden is het relevant om 
ervaringsbewijzen op elkaar te laten aansluiten. 
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Verder heeft het Beroepsinstituut voor erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF) een 
erkenningprocedure voor boekhouders. Mensen die zich als zelfstandig boekhouder willen 
vestigen moeten een erkenning van het beroepsinstituut krijgen. De erkenning is vooral gericht 
op het hogere niveau van boekhouder, maar bij de ontwikkeling van het ervaringsbewijs zou 
gekeken kunnen worden naar de competenties waarop boekhouders gescreend worden. Dit 
ter inspiratie en om complementariteit tussen beide te verzekeren. 
 
Motivatie 
Elk bedrijf heeft nood aan iemand die de ondersteunende taken die gepaard gaan met de 
boekhouding op zich neemt. In sommige ondernemingen gebeurt dit door een 
hulpboekhouder, maar vaak ook door een boekhoudkundig bediende of een administratief 
bediende. De ontwikkeling van een ervaringsbewijs kan mensen die ervaring hebben 
opgedaan in zo een administratieve functie, en die dikwijls geen boekhoudkundige opleiding 
hebben, de kans bieden om zich toch als competent hulpboekhouder te profileren op de 
arbeidsmarkt. Op die manier kan het ervaringsbewijs een hulp zijn bij de heroriëntatie van 
loopbanen van mensen. 
Het ervaringsbewijs kan ook een hulp zijn in het personeelsplannings- en loopbaanbeleid van 
ondernemingen. Ondernemingen kunnen instapprofielen creëren met doorgroeimogelijkheden 
naar de moeilijk invulbare vacatures voor de functie van boekhouder. Het ervaringsbewijs kan 
ondernemingen de zekerheid geven dat mensen voldoende competenties hebben om in te 
stappen als hulpboekhouder. Op basis van ervaring in de onderneming en van bijkomende 
werknemersopleidingen (bv. OSP-modules voor opleiding tot boekhouder) kunnen deze 
hulpboekhouders op termijn functioneren op het niveau dat het niveau van boekhouder 
benadert. Op die manier kunnen werkgevers interne loopbaanpaden/arbeidsmarkten 
ontwikkelen die hen in staat stellen het hoofd te bieden aan de tekorten aan goede 
boekhouders op de arbeidsmarkt. 
Werkzoekenden die een opleiding tot hulpboekhouder hebben gevolgd of die op basis van hun 
(beroeps)ervaring over de nodige competenties beschikken kunnen die competenties in een 
EVC-procedure formeel laten testen/erkennen. Dat kan hen helpen om eventuele 
opleidingsnoden te identificeren en/of om een werkgever te overtuigen van zijn/haar 
kwaliteiten. 
 
Selectiecriteria 
De VDAB-studie naar knelpuntvacatures (2005) stelt geen knelpunten vast met betrekking tot 
de vacatures voor hulpboekhouder. Het onderzoek stelt wél vast dat er een kwalitatief en een 
kwantitatief tekort is aan boekhouders. De reden van de kwalitatieve beperking is gebrekkige 
kennis aan boekhoudprogramma’s en de moeilijkheid om de evoluties daarin op de voet te 
volgen vormen een belangrijke reden. Omdat hulpboekhouders de boekhoudkundige 
programma’s toch minstens moeten kunnen gebruiken, kan verondersteld worden dat het 
knelpunt toch ook op dat niveau voelbaar is. De Cevora-Federgon studie (2004) stelt vast dat 
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de moeilijkheden die de Vlaamse arbeidsmarkt ervaart om de vacatures voor boekhouders en 
hoofdboekhouders in te vullen, hoofdzakelijk van kwantitatieve aard zijn. 
 
Het beroep biedt kansen aan mensen met  een opleiding op het niveau van technisch 
secundair onderwijs. De beroepenfiche van de VDAB stelt dat het beroep ook openstaat voor 
mensen met een lager opleidingsniveau als zij boekhoudspecifieke ervaring hebben en/of 
specifieke opleidingen gevolgd hebben. Het biedt ook kansen aan mensen met fysieke 
beperkingen die enkel nog bureauwerk kunnen verrichten. Van alle werkzoekenden met meer 
dan 2 jaar relevante ervaring die zich bij de VDAB hebben aangemeld en het beroep 
hulpboekhouder opgegeven hebben als een beroep waarin ze geïnteresseerd zijn, is 78% een 
vrouw. 

 


