
 

Brussel, 12 maart 2008 
50/LV/kv/brfadvBeroepscompetentieprofielen 

 
 
 
Aan de heer VANDENBROUCKE Frank 
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 
Koning Albert II-laan 15 – Consciencegebouw 
 
1210 BRUSSEL 

 
 
 
Betreft: Adviesvraag over het ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor nieuwe 

opleidingen HBO. 
 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 23 oktober 2007 heeft u aan de SERV gevraagd 5 beroepscompetentieprofielen voor te stellen die als 
basis zouden kunnen dienen om vorm te geven aan nieuwe opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. 
 
U ontving van de SERV een advies op 7 februari 2008 waarin reeds vier beroepscompetentieprofielen 
werden voorgesteld. Met dit schrijven stelt de SERV, in een tweede fase, nog twee bijkomende beroepen 
voor waarover een paritair akkoord tussen de betrokken sociale partners bestaat. Deze twee bijkomende 
voorstellen werden door de betrokken sectoren gemotiveerd, er bestaat geen opleiding in het regulier 
onderwijs voor de voorgestelde beroepen en er zijn reeds contacten met onderwijs gelegd. 
 
Operationeel  manager distributiesector (Winkelmanager) 

 Omschrijving van het beroep: De winkelmanager staat in voor het dagelijks beleid van de 
winkel. De winkelmanager organiseert de winkel, voert een beleid ten aanzien van de 
medewerkers, beheert de voorraadstroom, past de wetgeving toe en rapporteert aan het 
strategisch management. De winkelmanager speelt eveneens een rol bij het voorkomen van 
fraude en het bijsturen van productpresentatie in de winkel. 

 
 Motivatie: De VDAB ontving in 2006 ongeveer 2 500 vacatures voor filiaalhouder of 

filiaalassistent (=operationeel manager distributiesector – winkelmanager). Er zijn dus veel 
jobopportuniteiten. Op dit ogenblik bestaat er geen opleiding voor dit beroep. Ze bestaat wel in 
de ons omringende landen (Frankrijk, Nederland, Duitsland).  
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Polyvalent medewerker grafimedia (binnendienst) 

 Omschrijving van het beroep: De polyvalent medewerker grafimedia (binnendienst) wordt 
tewerkgesteld in middelgrote en grote grafische bedrijven, uitgeverijen, krantendrukkerijen, 
distributiecentra, en in de reclamesector. Hij werkt in binnendienst, onder de 
verantwoordelijkheid van de directeur/commercieel inkoper. Hij is de contactpersoon voor 
vaste klanten, al dan niet gevestigd in een bepaalde geografische zone. Hij ondersteunt de 
verkoop en de verkoopsadministratie. Hij helpt bij alle administratieve taken die verband 
houden met het aankoop-, productie- en verkoopproces. 

 
 Motivatie: Om proactief in te spelen op de problematiek van krapte op de arbeidsmarkt is het 

noodzakelijk polyvalente medewerkers te vormen die thuis zijn in de grafische sector. Gelet op 
de oude leeftijdspiramide verwacht de sector binnen 5 à 10 jaar immers een grote schaarste.  
Het HBO vormt volgens de sector een onmisbare schakel tussen het secundaire technische 
en beroepsonderwijs en het hoger niet-universitaire onderwijs (bachelor). 

 
 
De beroepscompetentieprofielen voor deze 2 beroepen zullen ontwikkeld worden tegen juli 2008. 
 
 
 met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 
administrateur-generaal voorzitter 
 


