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Samenvatting 

De SERV stelt in een eerste fase 8 beroepscompetentieprofielen voor in het kader van de 
proefprojecten voor de nieuwe opleidingen HBO.  
 

 Praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg 
 Binnenvaartkapitein (ondernemer) 
 Onderhoudsmecanicien zware havenwerktuigen 
 Pijpfitter 
 Douanedeclarant 
 Podiumtechnicus beeld  
 Podiumtechnicus geluid 
 Podiumtechnicus licht 

 
Elk van deze voorstellen werden gemotiveerd door de betreffende sector(en), aan de hand van 
de invulfiches die hen door de SERV werden bezorgd. Hierin werden drie vragen gesteld: 
1. Bestaat er een nood op de arbeidsmarkt aan valabele arbeidskrachten in dit beroep? 
2. Waarom zou een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen goed zijn? 
3. Is er onderzoek waarmee u uw aanvraag en motivering kan ondersteunen? 
 
Er bestaat voor deze beroepen een paritair akkoord tussen de betrokken sociale partners. 
 
Voor de beroepen ‘praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg’ en ‘binnenvaartkapitein 
(ondernemer)’ zullen de beroepscompetentieprofielen klaar zijn tegen eind januari 2009. Het 
beroepscompetentieprofiel onderhoudsmecanicien zware havenwerktuigen wordt afgeleverd 
tegen eind februari 2009. 
 
Vijf bestaande beroepscompetentieprofielen, met name douanedeclarant, pijpfitter, 
podiumtechnicus beeld, podiumtechnicus geluid en podiumtechnicus licht behoren ook tot de 
voorstellen van de sectoren. 
 
Voor drie andere beroepen lopen nog besprekingen om met de sociale partners van diverse 
sectoren een akkoord te bereiken. Daarom stelt de SERV een fasering voor. Deze 
beroepscompetentieprofielen zullen, onder voorbehoud van paritair akkoord, in een tweede 
fase afgerond worden. 
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Advies 

1.  Situering adviesvraag 

De Minister van onderwijs, vorming en werk heeft aan de SERV gevraagd – bij brief van 6 
oktober 2008 – bijkomende beroepscompetentieprofielen voor te stellen die als basis zouden 
kunnen dienen om vorm te geven aan nieuwe opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. 
Indien het om beroepen gaat waarvoor nog geen beroepscompetentieprofiel bestaat, zullen 
deze tegen eind februari 2009 opgesteld moeten worden. 
 
Deze adviesvraag sluit aan bij een vorige zelfde vraag begin 2008, waarbij de SERV de 
minister reeds zes beroepscompetentieprofielen voor dit proefproject leverde. Verder sluit dit 
advies ook aan bij het advies over hoger beroepsonderwijs. 
 
De SERV verspreidde de oproep van de minister aan de sectoren via de SERV-werkgroep 
Onderwijs en via de sectorconsulenten. Om de voorstellen voor beroepscompetentieprofielen 
in functie van nieuwe opleidingen in het hoger beroepsonderwijs goed te kunnen 
onderbouwen, kregen de sociale partners tijd om hun sectoren te consulteren tot eind 2008. 
 
 

2.  Voorstel  beroepscompetent ieprof ie len  

In de brief van de Minister werd de nadruk gelegd op het feit dat de 
beroepscompetentieprofielen voor de HBO-pilootprojecten die voorgesteld worden, eind 
februari moeten geleverd worden. De sectoren werd gevraagd om hun voorstellen te 
motiveren volgens de criteria opgenomen in de brief van de minister: het moet gaan om 
beroepscompetentieprofielen waarvoor momenteel geen opleidingen in het onderwijs bestaan 
en waar één of meerdere sectoren nood aan hebben. 
 
Alle voorstellen van de sociale partners werden gebundeld aan de hand van de 
bovengenoemde criteria. Gezien de dringendheid van het advies werd gevraagd om allereerst 
te selecteren binnen de reeds bestaande beroepscompetentieprofielen en beroepsprofielen. 
 
In totaal voldoen momenteel 8 beroepen aan de criteria. 

 Praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg 
 Binnenvaartkapitein (ondernemer) 
 Onderhoudsmecanicien zware havenwerktuigen 
 Pijpfitter 
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 Douanedeclarant 
 Podiumtechnicus beeld 
 Podiumtechnicus geluid 
 Podiumtechnicus licht 

 
Deze voorstellen werden gemotiveerd door de betreffende sector(en), en er bestaat voor deze 
beroepen een paritair akkoord tussen de betrokken sociale partners. 
 
Voor 2 van de 5 voorstellen, praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg en 
binnenvaartkapitein (ondernemer), wordt het ontwikkelwerk binnenkort afgerond. Met het 
ontwikkelwerk van de onderhoudsmecanicien zware havenwerktuigen wordt zo spoedig 
mogelijk gestart, zodat het beroepscompetentieprofiel eind februari 2008 klaar is. 
 
Vijf bestaande beroepscompetentieprofielen, met name douanedeclarant, pijpfitter, 
podiumtechnicus beeld, podiumtechnicus geluid en podiumtechnicus licht behoren ook tot de 
voorstellen van de sectoren. 
 
Voor drie andere beroepen, lopen nog gesprekken om met de sociale partners van diverse 
sectoren een akkoord te bereiken. Vermits er pas met de ontwikkeling van de 
beroepscompetentieprofielen kan gestart worden nadat er een paritair akkoord bestaat, stellen 
de sociale partners een fasering voor. Deze drie beroepscompetentieprofielen zullen, onder 
voorbehoud van een paritair akkoord, in een tweede fase aan de Minister overgemaakt 
worden. 
 
 

3.  Motiver ing 

De nood voor een opleiding in het HBO voor de 3 geselecteerde beroepen werd door de 
betrokken sectoren aangetoond: 
 

3 . 1 .  P r a k t i j k a s s i s t e n t  i n  d e  e e r s t e l i j n s g e z o n d h e i d s z o r g   

 Basisgegevens: 
- dossierhouder: VIVO vzw (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit) 
- bestaand beroepscompetentieprofiel: “BCP Praktijkassistent in de 
eerstelijnsgezondheidszorg” wordt ontwikkeld 
 
 Motivering: 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 
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Het beleid zet momenteel in op de versterking van de huisartsgeneeskunde en 
eerstelijnsgezondheidszorg en opent mogelijkheden via het aanbieden van financiële 
tussenkomst in praktijkondersteuning. Sinds 2008 is in België het “Impulseo II”-mechanisme 
van kracht waarbij de federale overheid gedeeltelijk tussenkomt in de loonkost van 
ondersteunende krachten in de huisartspraktijk en de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit geldt 
momenteel slechts voor groeps- en duopraktijken, maar uitbreiding naar solopraktijken wordt 
overwogen. Op dit moment zijn er geen voorwaarden t.a.v. de competenties en taakprofielen 
van deze medewerkers, noch t.a.v. het opleidingsniveau.  
 
Internationaal bestaat in vele landen in Europa reeds meerdere decennia een functie van 
praktijkondersteuning in de eerstelijnsgezondheidszorg: in Duitsland, in het Verenigd 
Koninkrijk, in de Scandinavische landen, ...  
In Nederland is er zelfs een diversificatie t.a.v. deze ondersteunende functies: enerzijds zijn er 
praktijkassistenten, anderzijds zijn er “praktijkondersteuners” (die meer gericht zijn op patiënt-
management in het kader van de zorg voor chronisch zieken). In sommige landen werkt men 
ook met een “praktijkverpleegkundige”, dit zijn verpleegkundigen die in de 
eerstelijnsgezondheidszorgpraktijk werken en via een mechanisme van subsidiariteit, heel wat 
taken overnemen van huisartsen (op het vlak van diagnostiek en het opvolgen van de 
therapie, zo zijn deze praktijkverpleegkundigen b.v. verantwoordelijk voor het houden van een 
diabetes-spreekuur, een COPD-spreekuur, een hypertensie-spreekuur, ...). 
 
In Vlaanderen wordt momenteel gedacht aan de functie van “praktijkassistent” die volgende 
componenten omvat: onthaal van patiënten (zowel in de praktijk als telefonisch), 
administratieve taken, correspondentie, planning van het spreekuur (open spreekuur en op 
afspraak), opvang en triage van urgente klachten aan de telefoon, opvolging van de 
administratie voor het Globaal  Medisch Dossier, uitvoeren van eenvoudige handelingen zoals 
bloedafname, leggen van telefonische contacten met andere voorzieningen op de eerste lijn 
en met de tweede lijn, ... 
Om deze functie te kunnen invullen, zijn een aantal competenties noodzakelijk die zich 
situeren op het administratieve vlak, op het vlak van de communicatie, op het vlak van de 
eerste inschatting van hulpvragen, eenvoudige managementsvaardigheden, eenvoudige 
uitvoerende technische vaardigheden. Tevens is taalvaardigheid vereist (in sommige 
praktijken basisbeginselen van meerdere talen wanneer het gaat om een multicultureel 
patiëntenbestand), in beperkte mate dient een setting-specifiek vocabularium en 
begrippenkader (vooral gericht op eerstelijnsgezondheidzorg en hulpverlening) bekend te zijn.  
 
De implementatie van het “Impulseo II”-mechanisme door de federale overheid, brengt met 
zich mee dat men een grote toename kan voorzien van de vraag ter inschakeling van 
praktijkassistenten. Naast “nascholing” en “in-service-training” van de mensen die momenteel 
de functie uitoefenen, is er ook nood aan een opleiding die op een systematische wijze 
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voorbereid op het uitoefenen van de functie van “praktijkassistent in de 
eerstelijnsgezondheidszorg”. 
 
Vermits het hier om een belangrijke tewerkstelling kan gaan (volgens sommige schattingen 
zou het kunnen gaan om 4.000 banen), is het noodzakelijk om op korte termijn deze opleiding 
te kunnen opstarten. 
 
2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  
In Vlaanderen bestaat momenteel geen specifieke opleiding voor praktijkassistenten in 
huisartspraktijken en in de eerstelijnsgezondheidszorg.  
 
Het organiseren van een hbo-opleiding tot praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg 
naast de bacheloropleiding medisch management assistent kan er toe leiden dat in het kader 
van het zalmtrapeffect er doorstroommogelijkheden zullen komen van de praktijkassistent naar 
de medisch management assistent en omgekeerd: studenten die niet slagen in de bachelor 
hebben een interessante heroriënteringskans door de HBO-opleiding te volgen. Hetzelfde 
geldt voor verpleegkunde.  
 
3. Onderzoek dat de aanvraag en motivering ondersteunt 
Cuypers R, Grouwels D, Nicolai G (2006) Draaiboek praktijkassistente voor de 
huisartsenpraktijk. Berchem: Domus Medica, project HUSAM. 
 
Hoerée T, Grouwels D, Cuypers R, Heyrman J (2006) De huisarts herbekeken: een 
visiedocument. Berchem: Domus Medica, project HUSAM. 
 
3 . 2 .  B i n n e n v aa r t k a p i t e i n  ( o n d e rn e m e r )  

 Basisgegevens: 
- dossierhouder: Fonds voor bestaanszekerheid voor binnen- en Rijnvaart. 
- bestaand beroepscompetentieprofiel: “BCP binnenvaartkapitein (ondernemer)” wordt 
ontwikkeld 
 
 Motivering: 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 
Het vervoer via de binnenvaart heeft in Vlaanderen de laatste 5 jaar een groei gekend van 
38%. In 2005 werd door de binnenschippers 4.549.983.735 tonkilometer (tonkilometer = het 
vervoer van 1 ton over 1 km). Hoewel dit ten opzichte van 2004 een minieme daling met 0,4 
procent was, nam het aantal ladingen en lossingen wel opvallend toe. Zo werd er 13 procent 
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meer TEU (20ft containers) binnen Vlaanderen getransporteerd dan in 2004 en behaalde de 
binnenvaart in de Vlaamse havens voor het eerst meer dan 100 miljoen ton. 
Deze evolutie werd al jaren voorspeld want voor bedrijven wordt de binnenvaart als 
transportmiddel alsmaar attractiever. Rekening houdend met de grootte van de vracht is de 
binnenvaart zowel op het gebied van transportsnelheid, als transportkost het beste 
transportmiddel. In het jaar 2006 deden dan ook een record aantal bedrijven beroep op de 
binnenvaartkapiteins (ondernemer) voor hun transitverkeer. 
 
De economische expansie van de sector leidt ertoe dat er nu ook volop nood is aan hoger 
opgeleid personeel. Het gaat dan over personen die een vaarbevoegdheid bezitten 
(vaarbewijs). Momenteel is de situatie zo dat wie als geattesteerd matroos 4 jaar vaartijd kan 
aantonen en op eigen kracht zich voorbereidt voor het theoretische examen ‘vaarbewijs’ bij de 
federale overheid Mobiliteit en Vervoer, en dit examen met succes aflegt, de functie van 
schipper kan opnemen. 
 
Voor het profiel van binnenvaartkapitein (ondernemer) is er al een samenwerkingsverband 
uitgebouwd onder de vorm van het platform opleidingsverstrekkers binnenvaart. Hierin zijn 
zowel de sectorale sociale partners, het sectorfonds, onderwijs (KTA Zwijndrecht – 
Cenflumarin), VDAB (beroepsopleiding matroos binnenvaart), SYNTRA (afdeling Midden-
Vlaanderen voor matroos binnenvaart en matroos motordrijver binnenvaart), 
volwassenenonderwijs en activeringspartners (Levanto, leerwerk-opleiding matroos 
binnenvaart). De component werkplekleren krijgt in de verschillende opleidingen concrete 
vorm door middel van gecombineerd leren en werken, stage, simulatie-oefeningen. Het 
platform past ook binnen het proces van clustering van maritieme opleidingen in Vlaanderen. 
Er is in het platform ook geen sprake van concurrentie tussen netten of scholen. 
 
Het gaat hier over en duidelijk nood op de arbeidsmarkt en een knelpuntberoep. Deze nood 
zal in de toekomst alleen maar toenemen. De groei van de havens hangt immers ook samen 
met een toegenomen transport en containervaart. Om het mobiliteitsprobleem dat wordt 
veroorzaakt door het toegenomen transit- of vrachtwagenverkeer in te dijken, wordt er 
gestreefd naar een daling van het vrachtverkeer en een toename van het aandeel in de 
binnenvaart en het spoor. 
 
2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  
Bij het platform opleidingsverstrekkers binnenscheepvaart zijn met andere woorden al 
verschillende elementen gunstig aanwezig om een HBO opleiding te starten. In de huidige 
opleidingen in het beroeps en technisch secundair onderwijs studeert men af zonder de 
noodzakelijke vaarbewijzen en attesten om in de binnenvaart aan de slag te kunnen, op zak. 
Deze documenten worden pas afgeleverd na de nodige vaartijd doorlopen te hebben en een 
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theoretisch examen. Dit werkt voor potentiële studenten ook niet motiveren aangezien men 
afstudeert zonder de nodige attesten. 
 
Een HBO opleiding voor binnenvaartkapitein (ondernemer) met een doorgedreven vorm van 
werkplekleren op een binnenschip en bij SYNTRA op de binnenvaartsimulator komt tegemoet 
aan de noden zowel arbeidsmarkt als leerlingen. Door de integratie van competenties op het 
vlak van bedrijfsbeheer en het werkplekleren gaat het over een opleiding die meer 
competenties vraagt dan de huidige secundaire opleiding, maar waar ook geen bachelor 
opleidingen in de Hogere Zeevaartschool voor nodig is. 
 
Voor onderwijs is het belangrijk dat de 180 dagen vaartijd kunnen worden geïntegreerd in de 
opleidingen en dat ook bedrijfsbeheer, boekhouding, ondernemerschap, zou kunnen 
opgenomen worden. Op die manier kunnen alle noodzakelijke competenties in de HBO 
opleiding worden ontwikkeld, zodat er onmiddellijke aansluiting is met het beroep op de 
werkvloer en bijgevolg ook rechtstreekse doorstroom naar de arbeidsmarkt. 
 

3 . 3 .  O n d e r h o u d s m ec an i c i e n  z w a r e  h a v e n w e r k t u i g e n  

 Basisgegevens: 
- dossierhouder: CEPA - Educam 
- bestaand beroepscompetentieprofiel: “BCP onderhoudsmecanicien zware havenwerktuigen” 
wordt ontwikkeld 
 
 Motivering: 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 
Er is een acuut tekort aan geschoolde beroepsbeoefenaars in dit beroep nu en in de toekomst. 
De uitbreiding van de haven en toenemend transport zorgt voor toename van zware 
havenwerktuigen, zoals straddle carriers, reach stackers, empty container handlers, 
havenkranen,… Het spreekt voor zich dat dit niet alleen gaat over nieuw materiaal, maar 
eveneens het permanente onderhoud van het bestaande materiaal. 
Rondvraag bij de bedrijven uit een bestaand netwerk (zoals Kalmar, DP World, 
HesseNoordnatie nv (PSA), Sarens, Cuypers Vorkliften, Noell Reggiane) maakt duidelijk dat er 
een grote behoefte is aan een goed uitgebouwde en specifieke opleiding van 
onderhoudsmecanicien in de haven. Om verdere groei mogelijk te maken is er nood aan veel 
nieuwe bijkomende technisch geschoolde arbeidskrachten. 
 
Vanuit de opleiding is er directe uitstroom naar de arbeidsmarkt mogelijk met 
tewerkstellingskansen in divers bedrijven in het havengebied. Door de ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende competenties kunnen de afgestudeerden in verschillende types 
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(haven)bedrijven en functies worden tewerkgesteld. De concrete vraag komt vanuit 
verschillende grote havenbedrijven in het Antwerpse en dit voorstel wordt ook door hen 
ondersteund. 
 
Het beroepscompetentieprofiel zal gemaakt worden samen met de bedrijven uit het 
bedrijvennetwerk. Er bestaat reeds een duidelijk beeld van het gevraagde profiel zodat de 
basis voor dit beroepscompetentieprofiel reeds is gelegd. Verder kunnen we verwijzen naar 
aansluiting met het VLOR-project ‘Volt+’. 
 
2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  
Een hbo-opleiding kan de behoefte vullen aan een tussenstap tussen secundair onderwijs en 
bachelor. Omwille van de complexiteit van het beroep lijkt een borging binnen HBO een ideale 
oplossing. De opleiding kan zorgen voor een continuüm aan arbeidsmarktgerichte kwalificaties 
die momenteel ontbreken en zo zorgen voor een duurzame tewerkstelling en 
doorgroeimogelijkheden in de sector. Verdere doorstudeermogelijkheden situeren zicht onder 
andere in een bachelor mechanica/elektriciteit of hydraulica/pneumatica. De doelgroep kunnen 
zowel werkenden zijn, als werkzoekenden en leerlingen/studenten die instromen vanuit 
secundair of hoger onderwijs. 
 
Omdat de meewerkende bedrijven ook vertegenwoordigd zijn in andere Vlaamse 
havengebieden, spreekt het voor zich dat dit initiatief op lange termijn een uitbreiding krijgt 
naar andere havensteden (Gent, Oostende, Zeebrugge,…) 
 
3. Onderzoek dat de aanvraag en motivering ondersteunt 
Uit de screening naar personeels- en competentiebehoeften Grootindustrie door Voka – 
Kamer van Koophandel Antwerpen – Waasland blijkt een duidelijke vraag naar dit profiel. 
Daarnaast loopt momenteel door Alfaport (i.s.m. Voka – KvKAW) een zelfde screening in de 
haven. Uit de eerste conclusies komt een duidelijke vraag naar onderhoudsmecaniciens zware 
havenwerktuigen naar voor. 
 
Rondvraag bij de bedrijven uit het netwerk maakt duidelijk dat er een grote behoefte is aan 
een opleiding onderhoudsmecanicien in de haven. 
Er is al een samenwerkingsverband gevormd in een bestaand netwerk met de 
(haven)bedrijven rond dit profiel en met de sector via CEPA en EDUCAM. In het kader van 
opleidingsinitiatieven hebben de bedrijven en de sector al een beeld van het 
beroepscompetentieprofiel en een passend opleidingsprofiel. 
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3 . 4 .  P i j p f i t t e r  

 Basisgegevens: 
- dossierhouder: vzw INOM en vzw Montage 
- bestaand beroepscompetentieprofiel: “BCP pijpfitter” bestaat 
 
 Motivering: 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 
Pijpfitten is sinds 1990 een knelpuntberoep. Een derde van de vacatures raakt niet ingevuld. 3 
bedrijven (ISS Industrial services, Fabricom GTI en BIS ROB Montagebedrijf) hebben 
momenteel een tekort van 100 tot 150 pijpfitters. De VDAB registreerde vorig jaar een 250-tal 
vacatures voor pijpfitters. Een derde hiervan blijft openstaan. In 2007 zijn slechts 68 pijpfitters 
afgestudeerd. 
 
 
2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  
De kwaliteit van de pijpfitters moet omhoog. Momenteel zijn er 12 scholen in Vlaanderen waar 
een 7e jaar BSO pijpfitten aangeboden wordt maar dit beroep vereist hoge kwalificaties. 
Daarom moet er een HBO pijpfitten komen. De pijpfitters hebben een brede technische kennis 
nodig, moeten isometrische plannen kunnen lezen en goed vertrouwd zijn met 
veiligheidsvoorschriften. Nu wordt de opleiding van leerlingen uit het 7e specialisatiejaar 
pijpfitter door de bedrijven in de sector vaak als ontoereikend beschouwd en wordt er gebruik 
gemaakt van een individuele beroepsopleiding om een antwoord te bieden op deze lacunes. 
Het HBO kan hierop een antwoord bieden en goed opgeleide pijpfitters afleveren. Deze 
opleiding moet erop gericht zijn leerlingen in contact te brengen met de geavanceerde 
technologieën, bedrijfsgerichte competenties aanleren, technische ontwikkelingen te 
actualiseren, een flexibele organisatie op te zetten. Hiertoe kan er een continue wisselwerking 
tussen industrie, VDAB, opleidingsfondsen en HBO worden opgezet. 
 
3. Onderzoek dat de aanvraag en motivering ondersteunt 
Er is het project Pipetech bij VDAB St Niklaas waar een pool tussen bedrijven en 
opleidingsactoren is opgericht.  
 

3 . 5 .  D o a u n e d e c l a r a n t  

 Basisgegevens: 
- dossierhouder: Logos 
- bestaand beroepscompetentieprofiel: “BCP douanedeclarant” bestaat 
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 Motivering: 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 
1. De sector en knelpuntvacatures. 

Reeds verscheidene jaren kampt de sector met tal van knelpuntvacatures. Ondanks de 
financiële crisis en de economische terugval, overstijgt de vraag het aanbod aan goed 
opgeleide bedienden nog steeds. Het tekort doet zich in gans Vlaanderen voor met regionale 
verschillen naar bepaalde deelsectoren.  
Het Vormingsfonds LOGOS heeft jaarlijks een overleg met de VDAB-diensten om de lijst van 
“knelpuntvacatures” te overlopen en te actualiseren. In het kader van lokale 
werkzoekendeninitiatieven zoals maritiem-logistiek bediende te Antwerpen of de opleiding van 
dispatching te Gent, wordt ook steeds rekening gehouden met de lokale vraag van het 
bedrijfsleven en de situatie op de arbeidsmarkt. De werkzoekendentrajecten van LOGOS 
kenmerken zich door een quasi 100% toeleiding naar de bedrijven. 
Jaarlijks doet LOGOS een bevraging bij de bedrijven in Vlaanderen, om de moeilijk in te vullen 
bediendefuncties in kaart te brengen. 
 

2. De sector en de tewerkstellingskansen op lange termijn. 
Onze sector heeft “par excellence” een internationaal karakter. De abrupte economische 
terugval zal de sector in 2009 tijdelijk belemmeren in zijn groei. Op lange termijn blijven de 
groei- en tewerkstellingsmogelijkheden gunstig. 
In tal van bedrijven wordt men zich meer bewust dat de uitbouw van een procesmatig 
“duurzaam beleid” in de logistiek een belangrijke competitieve factor wordt. Naast 
delokalisering heeft het “postponed manufacturing” al lang zijn intrede gemaakt in het 
logistieke proces.  Dit betekent dat het basisproduct nog wel via (vb. zee) toekomt, maar dat 
de afwerking voor de lokale markt naar het einde van de keten verschuift. Als voorbeeld geldt 
de automotive sector of de chemische nijverheid. Door dergelijk systeem bespaart de 
producent op transport (gewicht, dus verbruik aan brandstof), douaneformaliteiten en kan hij 
een betere (snellere) service aan de klanten bieden. Dit betekent wel dat de grens tussen 
logistieke- en productiebedrijven vervaagt. Belangrijker is het feit dat op middellange termijn er 
meer logistieke bedienden nodig zijn met aangepaste competenties! 
Op lange termijn zal de geplande infrastructurele uitbouw (of voorstellen tot uitbouw) het 
groeipotentieel verder faciliteren. Wij leggen hierbij de focus op o.m. de uitbouw van de 
haveninfrastructuur, de uitbouw van de hinterlandverbindingen zoals de concretisering van de 
Ijzeren Rijn-verbinding, het verder promoten van de binnenvaart (multimodaal vervoer) zoals 
de uitbouw van het Albertkanaal, de modernisering van de haven van Brussel alsook de 
modernisering van de luchthaven van Brussel (Brucargo),… 
De verdere informatisering/digitalisering van de documentenstromen (vb. douaneformaliteiten, 
de elektronische CIM-vrachtbrief,…), zal de nood aan goed opgeleide bedienden enkel doen 
toenemen. 



Advies Proefproject nieuwe opleidingen HBO 2009 

13 
 

 

 
3 redenen maken de uitbouw (kwalitatief en kwantitatief) van sectorgericht onderwijs 
noodzakelijk: 

1. Bedrijven ondervinden moeilijkheden om het aantal bedienden op peil te houden (het 
is moeilijk om in een gekwalificeerde vervanging te voorzien), 

2. De activiteiten (groei van de sector) zullen verder toenemen, wat op lange termijn 
meer tewerkstelling zal genereren, 

3. Bedrijven vragen goed opgeleide bedienden met sectorspecifieke competenties en 
attitudes, die in staat zijn om op termijn met de onderneming mee te groeien. 

 
Er is op dit moment geen enkele opleiding in het onderwijslandschap aanwezig die gebaseerd 
is op het beroepsprofiel van douanedeclarant. De mogelijkheid om te kiezen voor een 
opleiding die zich specifiek richt op douanedeclaratie is m.a.w. onbestaande. Het profiel van 
douanedeclarant is echter al geruime tijd een knelpuntfunctie: tot op vandaag blijft dit een 
beroep waarvoor werkgevers uitermate weinig geschikte mensen vinden. In de periode van 
december 2007 tot november 2008 heeft VDAB 545 vacatures voor dit beroep ontvangen. 
Daarbij komt dat de verwachte competenties voor dit beroep van een niet te onderschatten 
niveau zijn en dat het gaat om een functie die van cruciaal belang is in de sector van de 
internationale handel. 
Daarom is LOGOS voorstander om een nieuwe opleiding te creëren die een professionele en 
praktijkgerichte inhoud aanbiedt, zodat beter aan de vraag van het bedrijfsleven voldaan kan 
worden. 
 
2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  
Het huidige opleidingsaanbod komt onvoldoende tegemoet aan de huidige verwachtingen van 
het bedrijfsleven, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
 
- Naast de ontoereikende toeleiding naar de sector is LOGOS van mening dat er een leemte is 
tussen de leerlijnen in de 7de specialisatiejaren TSO Internationaal Transport en 
Goederenverzending en de bacheloropleiding Logistiek Management. Deze lacune wordt 
fragmentarisch aangevuld met lokale initiatieven van het Vormingsfonds LOGOS en VDAB om 
aan de plaatselijke nood enigszins tegemoet te komen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat 
de opleiding Logistiek Management (ondanks lovenswaardige inspanningen) nog steeds als 
“te” theoretisch wordt aangevoeld, terwijl een 7de TSO een meer praktische inslag heeft, maar 
dan weer met een tekort aan theoretische basis kampt. 
 
- De nieuwe opleiding kan tegemoet komen aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt voor 
onmiddellijk inzetbare werknemers. Jongeren kunnen een bewuste keuze maken op een 
kwalitatief hoogstaand niveau. De opleiding kan zorgen voor een continuüm aan 
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arbeidsmarktgerichte kwalificaties die momenteel ontbreken en op deze wijze zorgen voor een 
duurzame tewerkstelling en doorgroeimogelijkheden in de sector. 
 
- Deze tussentrap moet een aanzet zijn om het sectorgerichte onderwijs voor verschillende 
doelgroepen open te stellen. 
 
- De opleiding op niveau van HBO wordt gekenmerkt door een praktijkgerichte invulling. 
Theorie en praktijk vullen elkaar aan, wat rechtstreeks aansluit bij de vraag uit het 
bedrijfsleven naar jongeren met een zekere graad aan ervaring (lees: beroepsmaturiteit). 
 
- De component werkplekleren is van uiterst groot belang. Deze zal dan ook vorm krijgen door 
middel van stages en praktijkgerichte casussen. Het doel is om een uitstroom te bekomen 
naar meer gespecialiseerde bediendefuncties binnen de sector. 
 
 
3. Onderzoek dat de aanvraag en motivering ondersteunt 
Het onderzoeksbureau Idea Consult heeft in december 2004 in opdracht van de 
Werkgeversfederatie van het PC 226 een sectorenquête uitgevoerd, waar volgende 
bevindingen (Trends 2010) zijn uitgekomen (korte samenvatting): 
 
Trend 1: Internationalisering. 
Grotere afzetmarkten en Vlaanderen als logistieke draaischijf, 
Toename aantal fusies en overnames, 
Toename competenties (talen, ICT,…),… 
Trend 2: Outsourcing. 
Toename vraag naar logistieke profielen, 
Partner in logistiek (probleemoplossend, pro-actief, commercieel,…), 
Kennis VAL en servicecenters,…, 
Trend 3: Competenties. 
Het kennisniveau stijgt, 
Toenemend belang van vaardigheden, attitudes en talenkennis, 
Belang van levens lang leren (LLL) neemt toe, 
Trend 4: Vergrijzing beroepsbevolking. 
Relatieve stijging uitstroom, 
Afnemende instroom op de arbeidsmarkt, 
Belang LLL neemt toe, 
Trend 5: Automatisering en toenemend ICT gebruik. 
Groei van ICT-vaardigheden (PLDA), 
Vermindering van repetitieve taken, 
Grotere nood aan generieke vaardigheden, 



Advies Proefproject nieuwe opleidingen HBO 2009 

15 
 

 

Trend 6: Veranderende klantenverwachtingen. 
Uitbreiding van technische competenties (VAL,…), 
Toename arbeidsvolume want meer taken voor de logistiek (verplaatsing uit de productie), 
Flexibiliteit, pro-actieve houding, ondernemerschap,…), 
 
 

3 . 6 .  P o d i u m t e c h n i c u s  b e e l d  

 Basisgegevens: 
- dossierhouder: Sociaal Fonds voor Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap (SFP) 
- bestaand beroepscompetentieprofiel: “BCP podiumtechnicus beeld” bestaat 
 
 Motivering: 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 
- Podiumtechnicus is een knelpuntberoep binnen de sector. 
- Gezien de snelle evolutie van diverse technologische toepassingen binnen de 
verschillende deeldomeinen podiumtechniek dringt specialisatie zich op, ihb binnen grotere 
organisaties, maar ook bij toeleveranciers en gezelschappen die binnen hun scenografisch 
concept uitgebreid van bepaalde zeer specifieke technologieën gebruik maken. 
- Specialisatie gebeurt tot hiertoe doorgaans ‘on the job’.  Gezien de snelle evolutie van 
de technologie is er een toenemende behoefte aan professionele beroepsgerichte opleiding 
terzake. 
- Een dergelijke technische specialisatie past ook binnen het streefdoel van Minister 
Vandenbroucke om technische opleidingen in het algemeen te promoten (‘De toekomst zal 
technisch zijn of ze zal niet zijn’), om tegemoet te komen aan de grote nood aan technisch 
opgeleide mensen bij werkgevers.  Het is bovendien een kanaal om ook mensen uit niet-
technische ASO-richtingen toe te leiden naar een technische opleiding. 
 
2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  
- Een opleiding op HBO-niveau kan de behoefte invullen van een tussenniveau tussen 
de TSO-opleidingen theatertechniek en de opleiding toneelmeester (Podiumtechnieken) op 
bachelorniveau.   
-  Een opleiding op HBO- niveau kan voor studenten uit het TSO of uit niet-technische 
ASO opleidingen een opstap vormen naar de bredere bachelor. 
- Een opleiding kan zorgen voor een continuüm aan arbeidsmarktgerichte kwalificaties 
die momenteel ontbreken en zo zorgen voor doorgroeimogelijkheden en duurzame 
tewerkstelling in de sector. 
-  Een opleiding op HBO-niveau kan binnen de context van de lokale overheden, met 
hun specifieke problematiek van diplomavereisten, de inschaling en erkenning van de 
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competenties van de werknemers bevorderen en daardoor voor een verbeterde instroom 
zorgen.  
 
3. Onderzoek dat de aanvraag en motivering ondersteunt 
Er loopt momenteel een 3-jarig PWO onderzoek binnen de opleiding podiumtechniek (RITS, 
EHB) rond de optimalisatie van het geheel aan opleidingen podiumtechniek in Vlaanderen 
(OPTiV) en een onderzoek rond werkplaatsleren en simulatie-leren in de podiumtechnieken 
(HBO-SAM, PraPAT) waarin het SFP participeert. 
Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar de eerste resultaten wijzen naar een 
noodzaak tot specialisering in de sector. 
 

3 . 7 .  P o d i u m t ec h n i c u s  g e l u i d  

 Basisgegevens: 
- dossierhouder: Sociaal Fonds voor Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap (SFP) 
- bestaand beroepscompetentieprofiel: “BCP podiumtechnicus geluid” bestaat 
 
 Motivering: 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 
- Podiumtechnicus is een knelpuntberoep binnen de sector. 
- Gezien de snelle evolutie van diverse technologische toepassingen binnen de 
verschillende deeldomeinen podiumtechniek dringt specialisatie zich op, ihb binnen grotere 
organisaties, maar ook bij toeleveranciers en gezelschappen die binnen hun scenografisch 
concept uitgebreid van bepaalde zeer specifieke technologieën gebruik maken. 
- Specialisatie gebeurt tot hiertoe doorgaans ‘on the job’.  Gezien de snelle evolutie van 
de technologie is er een toenemende behoefte aan professionele beroepsgerichte opleiding 
terzake. 
- Een dergelijke technische specialisatie past ook binnen het streefdoel van Minister 
Vandenbroucke om technische opleidingen in het algemeen te promoten (‘De toekomst zal 
technisch zijn of ze zal niet zijn’), om tegemoet te komen aan de grote nood aan technisch 
opgeleide mensen bij werkgevers.  Het is bovendien een kanaal om ook mensen uit niet-
technische ASO-richtingen toe te leiden naar een technische opleiding. 
 
2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  
- Een opleiding op HBO-niveau kan de behoefte invullen van een tussenniveau tussen 
de TSO-opleidingen theatertechniek en de opleiding toneelmeester (Podiumtechnieken) op 
bachelorniveau.   
-  Een opleiding op HBO- niveau kan voor studenten uit het TSO of uit niet-technische 
ASO opleidingen een opstap vormen naar de bredere bachelor. 
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- Een opleiding kan zorgen voor een continuüm aan arbeidsmarktgerichte kwalificaties 
die momenteel ontbreken en zo zorgen voor doorgroeimogelijkheden en duurzame 
tewerkstelling in de sector. 
-  Een opleiding op HBO-niveau kan binnen de context van de lokale overheden, met 
hun specifieke problematiek van diplomavereisten, de inschaling en erkenning van de 
competenties van de werknemers bevorderen en daardoor voor een verbeterde instroom 
zorgen.  
 
3. Onderzoek dat de aanvraag en motivering ondersteunt 
Er loopt momenteel een 3-jarig PWO onderzoek binnen de opleiding podiumtechniek (RITS, 
EHB) rond de optimalisatie van het geheel aan opleidingen podiumtechniek in Vlaanderen 
(OPTiV) en een onderzoek rond werkplaatsleren en simulatie-leren in de podiumtechnieken 
(HBO-SAM, PraPAT) waarin het SFP participeert. 
Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar de eerste resultaten wijzen naar een 
noodzaak tot specialisering in de sector. 
 
3 . 8 .  P o d i u m t ec h n i c u s  l i c h t  

 Basisgegevens: 
- dossierhouder: Sociaal Fonds voor Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap (SFP) 
- bestaand beroepscompetentieprofiel: “BCP podiumtechnicus licht” bestaat 
 
 Motivering: 

1. De nood op de arbeidsmarkt aan valabele krachten in dit beroep 
- Podiumtechnicus is een knelpuntberoep binnen de sector. 
- Gezien de snelle evolutie van diverse technologische toepassingen binnen de 
verschillende deeldomeinen podiumtechniek dringt specialisatie zich op, ihb binnen grotere 
organisaties, maar ook bij toeleveranciers en gezelschappen die binnen hun scenografisch 
concept uitgebreid van bepaalde zeer specifieke technologieën gebruik maken. 
- Specialisatie gebeurt tot hiertoe doorgaans ‘on the job’.  Gezien de snelle evolutie van 
de technologie is er een toenemende behoefte aan professionele beroepsgerichte opleiding 
terzake. 
- Een dergelijke technische specialisatie past ook binnen het streefdoel van Minister 
Vandenbroucke om technische opleidingen in het algemeen te promoten (‘De toekomst zal 
technisch zijn of ze zal niet zijn’), om tegemoet te komen aan de grote nood aan technisch 
opgeleide mensen bij werkgevers.  Het is bovendien een kanaal om ook mensen uit niet-
technische ASO-richtingen toe te leiden naar een technische opleiding. 
 
2. Argumenten voor een nieuwe HBO-opleiding voor deze beroepen  
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- Een opleiding op HBO-niveau kan de behoefte invullen van een tussenniveau tussen 
de TSO-opleidingen theatertechniek en de opleiding toneelmeester (Podiumtechnieken) op 
bachelorniveau.   
-  Een opleiding op HBO- niveau kan voor studenten uit het TSO of uit niet-technische 
ASO opleidingen een opstap vormen naar de bredere bachelor. 
- Een opleiding kan zorgen voor een continuüm aan arbeidsmarktgerichte kwalificaties 
die momenteel ontbreken en zo zorgen voor doorgroeimogelijkheden en duurzame 
tewerkstelling in de sector. 
-  Een opleiding op HBO-niveau kan binnen de context van de lokale overheden, met 
hun specifieke problematiek van diplomavereisten, de inschaling en erkenning van de 
competenties van de werknemers bevorderen en daardoor voor een verbeterde instroom 
zorgen.  
 
3. Onderzoek dat de aanvraag en motivering ondersteunt 
Er loopt momenteel een 3-jarig PWO onderzoek binnen de opleiding podiumtechniek (RITS, 
EHB) rond de optimalisatie van het geheel aan opleidingen podiumtechniek in Vlaanderen 
(OPTiV) en een onderzoek rond werkplaatsleren en simulatie-leren in de podiumtechnieken 
(HBO-SAM, PraPAT) waarin het SFP participeert. 
Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar de eerste resultaten wijzen naar een 
noodzaak tot specialisering in de sector. 
 


