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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 16 november 
2005 gevraagd advies te geven over de titels van beroepsbekwaamheid voor 2006. De SERV 
heeft daarvoor een termijn gekregen van 4 maanden.    
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 Minister heeft zijn hoop 
uitgedrukt dat de lijst “beroepen 2006” beroepen bevat waar allochtonen meer bepaald 
allochtone vrouwen, mensen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden of ouderen hun 
gading in vinden. Verder op in het advies wordt een antwoord gegeven op de voorstellen van 
de minister. 
 
 
 
 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2006 

4 

 

2.  Samenvatt ing 

De SERV stelt voor 20061 volgende beroepen en bijhorende titels van beroepsbekwaamheid 
voor: 
 06/01 assistent podiumtechnicus 
 06/02 bestuurder mobiele kraan 
 06/03 calculator bouw 
 06/04 heftruckchauffeur 
 06/05 installateur liften 
 06/06 kapper-opleider 
 06/07 keukenmedewerker  
 06/08 koelmonteur 
 06/09 magazijnmedewerker 
 06/10 mecanicien vrachtwagens 
 06/11 monitor beschutte en sociale werkplaatsen 
 06/12 onderhoudstechnicus liften 
 06/13 pijpfitter 
 06/14 podiumtechnicus 
 06/15 productieoperator voeding 
 06/16 reachtruckchauffeur 
 06/17 rigger-monteerder 
 06/18 stellingbouwer  
 06/19 stikster 
 06/20 tapijt- en fluweelwever 
 06/21 toneelmeester 
 06/22 uitsnijder-uitbener  
 06/23 verhuizer-drager  
 06/24 verhuizer-inpakker 
 06/25 vrachtwagenchauffeur  
 06/26 zelfstandige kapper  

 
 
 
 
 

                                                           
1 In bijlage bij dit advies wordt de lijst opgesomd van titels van beroepsbekwaamheid van 2005.  
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In 2006 zal de SERV starten met het opstellen van een beroepenstructuur van alle functies die 
onder de noemer ‘arbeidsmarktconsulent’ kunnen vallen, om dan in 2007 titels te ontwikkelen. 
Hiervoor zal het Overlegplatform Arbeidsmarktbemiddeling binnen de SERV worden 
geactiveerd. De SERV zal er ook op toezien dat de competenties die nodig zijn om te werken 
met kansengroepen op de arbeidsmarkt aan bod zullen komen in de profielen en dus ook in de 
eventuele standaarden.      
 
Wat de andere voorstellen van de minister betreft, nl. ‘intercultureel bemiddelaar’,  
informaticaprofielen (toegankelijkheid websites slechtzienden en blinden) en tolk gebarentaal 
of varianten, heeft de SERV beslist hierover in de loop van 2006 grondiger te consulteren of er 
een draagvlak voor gevonden kan worden bij alle relevante partners en dan eventueel de 
beroepsprofielen en later de standaarden opstellen. Titels zouden dan in 2007-2008 kunnen 
volgen. Hiervoor zal overleg gepleegd worden met de betrokken sectoren (bv. voor 
informaticaprofielen) en met de Commissie Diversiteit van de SERV. 
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3.  Advies 

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

Het advies is tot stand gekomen volgens een specifieke procedure. Er is een oproep 
gelanceerd door de interprofessionele partners en de SERV in juni 2005 om tegen einde 
september voorstellen te krijgen van sectoren voor titels van beroepsbekwaamheid in 2006. 
Daarbij werden volgende criteria meegegeven aan de sectoren, die zullen worden gebruikt bij 
het bepalen van prioriteiten in de gedane voorstellen: het voorstel moet paritair gesteund zijn, 
het effect of de meerwaarde van een titel moet aangetoond zijn, er is bij voorkeur reeds een 
SERV-beroepsprofiel of een door de SERV gelegitimeerd beroepsprofiel, er zal voorrang 
worden gegeven aan knelpuntberoepen en aan titels die de promotiekansen van 
kortgeschoolden verhogen en het moest bij voorkeur gaan om beroepen die de instroom- en 
doorstroomkansen verhogen van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Dit in uitvoering van 
maatregel 5 uit het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord en van het voornemen om deze 
maatregel aan een diversiteitstoets te onderwerpen. 
 
Er wordt ook gevraagd of er voor de voorgestelde titels opleidingen bestaan, welke 
studiebewijzen of (europese/internationale) certificaten er zijn, of er bepaalde projecten 
hebben gelopen die interessant materiaal hebben opgeleverd over bv. competenties en 
beoordeling ervan.  
 

3 . 2 .  G e m o t i v e e r d e  l i j s t  v a n  b e r o e p e n  e n  t i t e l s  

Het advies is als volgt opgebouwd: aan elk van de voorgestelde beroepen en titels wordt een 
nummer en naam gegeven, een verwijzing gedaan naar het (onderdeel van) het 
beroepsprofiel, een korte beschrijving gegeven van de inhoud, een algemene motivatie 
gegeven waarom het beroep voor een titel wordt voorgesteld en een motivatie op basis van de 
door de SERV gehanteerde selectiecriteria en, tenslotte, wat het mogelijke potentieel van de 
titel is. 
 
Wat de nummering betreft, is ervoor geopteerd deze zo eenvoudig mogelijk te houden. De 
titels staan alfabetisch geordend en hebben een nummer gekregen dat begint met de laatste 
twee digits van het jaar gevolgd door een volgnummer in 2 digits. In andere landen en 
systemen worden op een andere wijze genummerd, bv. door verwijzingen naar de sector, 
maar dat lijkt niet zo praktisch te zijn. Beroepen zijn vaak sectoroverschrijdend en durven ook 
wel eens van sector te veranderen waardoor de sectorale nummeringslogica moeilijk vol te 
houden is.   
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06/01 assistent podiumtechnicus 
06/14 podiumtechnicus 
06/21 toneelmeester  

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepencluster ‘podiumtechniek’. De titels refereren respectievelijk naar de beroepen 
‘assistent podiumtechnicus’, ‘podiumtechnicus’ en ‘toneelmeester’ van de beroepencluster. 

Korte omschrijving 
De assistent podiumtechnicus assisteert de podiumtechnicus bij het uitvoeren van 
technische ontwerpen. Zijn belangrijkste taken situeren zich in de voorbereiding en de nazorg, 
meer bepaald de opbouw en de afbouw van een voorstelling. Hij staat dus, onder meer, in 
voor de implementatie van de verschillende podiumtechnische onderdelen in de zaal. 
 
De podiumtechnicus staat in voor de realisatie van de podiumtechnische zijde 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, dit in alle onderdelen van de podiumtechniek, namelijk 
theatermechanica, decor, licht , geluid, audiovisuele technieken en speciale effecten. 
 
De toneelmeester staat in voor de organisatie van de podiumtechnische zijde van alle fasen 
van het productieproces. Zijn werk betreft de coördinatie, controle en evaluatie van het gehele 
technische productieproces. Tevens verzorgt hij het overleg met het bezoekende of 
ontvangende gezelschap omtrent technische aangelegenheden en draagt hij de 
eindverantwoordelijkheid over het hele technische productieproces. 

Motivatie 
De motivatie voor de aanvraag van de drie titels (assistent podiumtechnicus, podiumtechnicus 
en toneelmeester) is gelijklopend. Dezelfde ontwikkelingen en uitdagingen doen zich voor.  
 
Een opmerkelijk deel van de technici is laaggeschoold en/of beschikt niet over het ‘juiste’ 
diploma. Opleidingen voor podiumtechnicus zijn immers van recente datum. Personen met 
opleidingen elektronica/elektromechanica leerden de job op de werkplek. De titels zouden dus 
werkelijk ervaring on-the-job honoreren. 
 
In de gemeentelijke organisaties worden deze technici betaald volgens hun diploma, wat een 
lage inschaling betekent (25% van de podiumtechnici hebben een diploma lager secundair 
onderwijs, 33% wordt betaald volgens de loonbarema’s niveau D of E, bovendien gaat het 
vooral om personen die ouder zijn dan 40 jaar). Hun praktijkervaring en verworven 
competenties worden bijgevolg niet erkend, niet gehonoreerd en niet betaald. De huidige 
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instromers, met een gerichte opleiding maar weinig of geen werkervaring, kunnen echter wel 
een betere verloning hebben. Dit kan erg demotiverend effect werken. Met een titel van 
beroepsbekwaamheid op zak, kunnen de competenties van de ervaren technici erkend worden 
en kunnen zij eventueel betaald worden in niveau C. 
 
Ook onder nog andere paritaire comités zijn personen tewerkgesteld die een vergelijkbare 
functie uitoefenen. De titels kunnen bijdragen tot verruimde tewerkstellingskansen over de 
betrokken sectoren heen.  
 
Introductie van de titels in de sector kan ook bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van 
de instroom in de sector. De titels bieden immers een houvast voor de competenties die een 
sollicitant moet hebben om de job naar behoren te kunnen doen. Bij aanwerving kunnen 
eventuele opleidingsnoden onmiddellijk vastgesteld en geremedieerd worden. 
 
De titel biedt ook een aantal kansen voor 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 
Op de beroepenlijst van de VDAB komt de functie van 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 functie 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 …) 
 
17% van de podiumtechnici heeft ten hoogste een diploma ‘lager secundair onderwijs’ en is 
ouder dan 40 jaar. Voor deze groep is het bestaan van een titel voor beroepsbekwaamheid 
zeker zinvol. 33% van de podiumtechnici wordt betaald volgens de loonbarema’s niveau D of 
E. 25% van de podiumtechnici heeft ten hoogste een diploma ‘lager secundair onderwijs’. 52% 
van de podiumtechnici heeft het diploma ‘hoger secundair onderwijs’ als hoogst behaalde 
diploma. 42% van de podiumtechnici is ouder dan 40 jaar. Een belangrijke groep 
podiumtechnici zijn dus kortgeschoolde en oudere werknemers. 
 
In het initiële onderwijs bestaat een opleiding TSO podiumtechnieken die op 3 plaatsen wordt 
georganiseerd. In het hoger onderwijs is er 1 opleiding en in het volwassenenonderwijs 
bestaat de opleiding assistent podiumtechnicus op 1 plaats en podiumtechnicus op een 
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andere. De VDAB organiseert een modulair opleidingsproject voor werkzoekenden tot 
assistent podiumtechnicus, een basisberoepsopleiding geluid- en lichttechniek, een 
volmakingopleiding ‘P.A. technieken’ en ‘Studiotechnieken’ voor werkzoekenden en een 
opleiding voor klanktechnicus (P.A) voor werkzoekenden. De SYNTRA organiseren 4 
opleidingen, waaronder 2 voor assistent-podiumtechnicus, 1 voor klanktechnicus en 1 voor 
lichttechnicus. Daarnaast zijn er nog diverse andere cursussen van andere verstrekkers uit de 
sector.   
 
Dit betekent dat in het onderwijs volgende diploma’s of kwalificaties worden uitgereikt: 
professionele bachelor, diploma TSO 3de graad (podiumtechnicus), certificaat BSO 3de graad 
(assistent podiumtechnicus). De VDAB reikt een getuigschrift beroepsopleiding uit en de 
SYNTRA reiken een erkend getuigschrift van leertijd en getuigschrift van praktijk en 
beroepskennis uit. De andere opleiders verstrekken een leerbewijs.  
 
Er zijn diverse Leonardo-projecten geweest met als algemene doelstellingen: het omschrijven 
van technische basisvaardigheden, het ontwikkelen van een instrument voor 
competentiemeting om zo de transparantie en uitwisselbaarheid van kwalificaties op Europees 
niveau te vergroten en levenslang leren aan te moedigen. Er is dus internationaal materiaal 
voorhanden voor de titel.     
 
Het zijn overwegend mannelijke beroepen (97% zijn mannen) met licht stijgende tendens van 
het aantal vrouwen. De kansen voor vrouwen om in te stromen zijn er, maar de 
omstandigheden (weekend- en avondwerk bv.) maken het moeilijk voor vrouwen om de job te 
combineren met een gezin. 

Potentieel 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
06/02 bestuurder mobiele kraan 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel ‘bestuurder mobiele kraan’. 

Korte omschrijving 
De bestuurder mobiele kraan rijdt de kraan over de weg naar de plaats waar de opdracht moet 
worden uitgevoerd, maakt ze gebruiksklaar en stelt ze veilig, stabiel en waterpas op. Mobiele 
kranen worden voor uiteenlopende werkzaamheden ingezet. Het kan onder meer gaan om het 
hijsen en verplaatsen van lasten, het uitvoeren van werken aan gebouwen, bruggen, 
viaducten, enz… 
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Motivatie 
Het maatschappelijk effect is gewaarborgd omdat de opdrachtgevers gecertificeerde 
beroepsbeoefenaars vragen. De recente ontwikkelingen op het vlak van VCA maken het voor de 
VCA-gecertificeerde bedrijven noodzakelijk om met gecertificeerde personen te werken. Personen 
met een titel zijn dus erg gegeerd op de arbeidsmarkt en hun loopbaanperspectieven zullen sterk 
verbeteren als ze over een titel beschikken. Het is bij uitstek een EVC-titel omdat bijna alle 
werknemers in dit beroep hun stiel on-the-job moeten leren. Een titel zou dus een vorm van 
erkenning zijn van deze beroepsbeoefenaars. 

Selectiecriteria 
Het betreft hier een knelpuntberoep met zowel een kwantitatieve als kwalitatieve oorzaak. De 
bedrijven vragen mensen die het vak kennen. Er zijn evenwel weinig werkzoekenden die 
voldoende beroepskennis en ervaring hebben om als bestuurder mobiele kraan te fungeren.  
 
Het is een beroep dat niet meer of minder kansen biedt aan kansengroepen dan andere 
beroepen in de betrokken sectoren (bouw, montage).  
 
Er bestaat geen opleiding in het onderwijs voor dit beroep (men moet meerderjarig zijn), er zijn 
wel opleidingen bij de VDAB. In Nederland is er een certificatieprocedure conform ISO17024 
(TCVT). Belgische mobiele kraanbestuurders die op een Nederlandse bouwwerf werken, 
moeten in bezit zijn van een TVCT-certificaat.  
 
Het merendeel van de beroepsuitoefenaars zijn mannen. Het beroep biedt wel kansen aan 
vrouwen, maar er wordt een grote flexibiliteit gevraagd wat de lage instroom zou kunnen 
verklaren. 

Potentieel 
Het geschatte potentieel voor de titel is 1.383 (cijfers van de studiedienst van FVB, mei 2005). 
Gezien het een sectoroverschrijdend beroep is, ligt dat cijfer in werkelijkheid hoger, maar 
andere sectoren hebben geen gegevens over het aantal werknemers in dit beroep in hun 
sector. 
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06/03 calculator bouw 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Het door de SERV gelegitimeerde profiel ‘calculator’ van CEVORA. 
 

Korte omschrijving 
Een calculator berekent de kosten van een bouwproject voor een aannemer die een offerte 
uitbrengt voor een private bouwheer of voor een bestuur of instelling (openbare 
aanbesteding).  Het doel van het calculeren is het tijdig afwerken van de gevraagde offertes 
d.w.z. de scherpste prijs maken enerzijds en de offerte technisch en commercieel klaar 
hebben anderzijds, zodat de kans dat een project wordt toegewezen zo hoog mogelijk ligt.   

Motivatie 
Voor de werkenden is het een beroep dat perspectieven geeft aan arbeiders die wegens hun 
leeftijd of gezondheid niet meer op de werf kunnen staan. Ervaring in een bouwfunctie is 
namelijk een grote toegevoegde waarde om calculator te zijn.   
Aangezien calculator een knelpuntberoep is, is het voor werkgevers zeker een opportuniteit 
om hetzij interne medewerkers te laten doorstromen naar dit beroep en in functie hiervan een 
certificaat te laten halen, hetzij externen te recruteren die de titel van beroepsbekwaamheid op 
zak hebben. Voor werkzoekenden verhoogt het behalen van deze titel bijgevolg de kansen op 
tewerkstelling.  

Selectiecriteria 
Het is een knelpuntberoep omwille van de relatief hoge kwalitatieve vereisten: een combinatie 
van administratieve en commerciële vaardigheden. Er is ook een kwantitatief tekort.  
 
Het staat open voor kansengroepen, er zijn geen specifieke diplomavereisten, behalve een 
diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring. Zoals reeds gezegd, wordt 
het beroep momenteel vooral op basis van ervaring uitgeoefend en d.m.v. specifieke, korte 
opleiding(smodules) geleerd.  
 
Er is geen opleiding in het onderwijs, er bestaan wel een sectorale opleidingen (bij CEVORA) 
‘assistent calculator’ en ‘calculator’ voor werkzoekenden. Voor werknemers zijn er 
verschillende modules ‘kostprijsberekening’ die toelaten aan bedienden om zich om of bij te 
scholen. 
 
Er zijn geen cijfers beschikbaar, maar de ervaring leert dat het beroep overwegend door 
mannen wordt uitgeoefend. 
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Potentieel 
Volgens cijfers van het ANPCB zouden er ongeveer 1500 calculatoren zijn. In kleine bedrijven 
worden de taken van de calculator echter opgenomen door de polyvalent bediende voor de 
bouwsector. Deze categorie telt +/- 4500 bedienden in de sector. Elk bouwbedrijf dat dus een 
aantal mensen in dienst heeft, heeft op de één of andere manier een calculator (hetzij als 
aparte functie, hetzij als takenpakket binnen een andere functie).   
 
06/04 heftruckchauffeur 
06/16 reachtruckchauffeur 
06/08 magazijnmedewerker  

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel ‘bestuurder heftruck/reachtruck’. De SERV-beroepencluster 
‘goederenbehandeling in de sector van het goederenvervoer’, het onderdeel 
‘magazijnmedewerker’. Het profiel is in 2005 geactualiseerd. 

Korte omschrijving 
De bestuurder heftruck verplaatst en stapelt goederen op een veilige en oordeelkundige 
manier met behulp van een heftruck. Heftrucks worden specifiek gebruikt voor het laden en 
lossen in en uit stellingen en van alle mogelijke transportmiddelen zoals vrachtwagens, 
treinen, vliegtuigen en schepen. Voor het bijhouden van handelingen en verplaatsingen wordt 
steeds meer gebruik gemaakt van ICT.   
 
De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt de goederen op een veilige en 
oordeelkundige manier in een magazijn met behulp van een reachtruck. Reachtrucks worden 
gebruikt voor een intensieve goederenbehandeling en in gespecialiseerde magazijnen waar de 
manoeuvreerruimte beperkt is. Voor het bijhouden van handelingen en verplaatsingen wordt 
steeds meer gebruik gemaakt van ICT. 
 
Een magazijnmedewerker is de polyvalente logistieke arbeider die instaat voor het ontvangen 
van de goederen, het opslaan en verzenden ervan. Hij maakt hiervoor gebruik van eenvoudige 
hulpmiddelen (bv. scanningsapparaat, aflezen computerscherm, bedienen van transpalet, 
hanteren van een ‘duivel’) en/of van geautomatiseerde systemen om allerlei mogelijke en op 
diverse wijzen verpakte goederen te behandelen. Hij is ook verantwoordelijk voor de 
administratieve ondersteuning en de opvolging van het fysisch behandelen van de goederen. 

Motivatie 
Vele ondernemingen verzorgen zelf opleidingen voor bestuurder heftruck/reachtruck en 
magazijnmedewerker. Het zijn ‘on-the-job’-trainingen waarvoor vaak geen certificaat wordt 
uitgereikt. De titels zijn dus échte EVC-titels omdat het vak dikwijls on-the-job wordt geleerd, 
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ondanks het bestaan van reguliere opleidingen. De meerwaarde van een titel voor 
beroepsbekwaamheid zou kunnen zijn dat de verworven competenties objectiever en 
specifieker zullen kunnen aangetoond worden. 
 
Voor personen die nu al werken als bestuurder heftruck/reachtruck of als magazijnmedewerker 
zouden de titels een opwaardering en versterken zijn van de arbeidsmarktpositie van de 
betrokkenen. Voor anderen kan het behalen van een titel, als zij beschikken over 
(deel)competenties gelinkt aan het beroep (al dan niet na een opleidingstraject) een 
verhoogde kans zijn om tewerkgesteld te worden als bestuurder heftruck/reachtruck of 
magazijnmedewerker. Voor werkgevers kunnen de titels een duidelijke meerwaarde hebben 
omdat ze de zekerheid bieden dat sollicitanten beschikken over de nodige competenties. 
 
Personen die in een ander land de functie uitoefenden kunnen d.m.v. een titel bewijzen (al dan 
niet na een aanvullend opleidingstraject) dat zij over de nodige competenties beschikken. 

Selectiecriteria 
De beroepen werden vier jaar na elkaar erkend door VDAB als knelpuntenberoep onder de 
benamingen magazijnarbeider, orderpicker en bediener heftruck. Het zijn knelpuntberoepen 
omdat er te weinig instroom is, omdat polyvalentie en een voortdurende upgrading van 
gekwalificeerd personeel worden verwacht. De logistieke sector evolueert immers enorm. 
Bedrijven werken aan een integrale beheersing van goederen- en informatiestroom van het 
begin tot het einde van het proces waardoor steeds meer wordt verwacht van de 
medewerkers.  
 
In 2001 voerde het ECWS in opdracht van het Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer een 
arbeidsmarktstudie uit, waarin o.m. een bevraging zat van werkgevers over de tewerkstelling 
van allochtonen in de sector. Uit deze bevraging bleek – bij extrapolatie – dat bij de 
ondernemingen die deelnamen aan het onderzoek 14 % allochtone arbeiders in dienst waren. 
De niet-Belgen uit een EU-lidstaat vormen de grootste groep met 9,4 % van de totale 
arbeiderspopulatie. De Belgen van vreemde origine komen op de tweede plaats met 3,3 % van 
de totale arbeiderspopulatie. De resterende groepen van niet-Belgen – de personen uit een 
Europees land dat niet behoort tot de EU en de personen uit een niet-Europees land – zijn erg 
klein: respectievelijk 0,9 % en 0,5 %. Samengevat: de totale groep van allochtone arbeiders is 
samengesteld uit 2/3 niet-Belgen uit een EU-lidstaat en bijna ¼ Belgen van vreemde origine. 
Uit vergelijking van deze cijfers van de sector met de cijfers inzake vertegenwoordiging van 
allochtonen in de totale bevolking van België kwam het ECWS tot de vaststelling dat 
allochtonen over het algemeen goed vertegenwoordigd zijn in de sector. Een titel van 
beroepsbekwaamheid zou aan allochtonen en nieuwkomers de kans geven om hun 
competenties te laten certificeren en zo in te stromen in de sector. 
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Er bestaan opleidingen in het deeltijds onderwijs, bij de VDAB en de SYNTRA en bij nog 
andere opleidingsverstrekkers. De sector reikt (via het Paritair Leercomité) opleidingsattesten 
uit aan leerlingen die geslaagd zijn in een opleiding in het kader van het ILW (deeltijds 
onderwijs). Deeltijdse leerlingen die buiten het ILW om slagen in de proeven die door het PLC 
werden opgesteld, kunnen ook een opleidingattest bekomen van het Sociaal Fonds voor het 
Goederenvervoer op voorwaarde dat ze gedurende hun opleiding in de sector werden 
tewerkgesteld en beoordeeld werden door een sectorale jury.  
 
Het ESF-project ‘Lerende Logistiek’ liep tot december 2005 met Karel de Grote Hogeschool 
als promotor i.s.m. 4 RESOC’s, het Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer en 4 logistieke 
bedrijven. In het project wordt gewerkt aan het leervermogen van logistieke medewerkers om 
het veranderingsvermogen van de bedrijven te (kunnen) vergroten.  
 
Het Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer organiseert opleidingsprojecten en een 
sensibiliseringscampagne die erop gericht zijn de instroom van vrouwen naar de opleiding en 
tewerkstelling in de logistieke sector te verhogen. Dit gebeurt i.s.m. VDAB en een 
derdenorganisatie. De sensibiliseringscampagne “Pakkende jobs voor stapelgekke dames”, is 
gericht op de verhoging van de instroom van vrouwen in de opleiding en tewerkstelling in de 
logistieke sector (magazijnmedewerker, bestuurder heftruck/reachtruck). Dit project is 
ontstaan vanuit het VLOT project (Vrouwvriendelijke Logistieke Opleiding en Tewerkstelling). 

Potentieel 
De sector van het goederenvervoer en de goederenbehandeling in België telt zo’n 20.000 niet-
rijdende arbeiders. Vermits zowat driekwart van de tewerkstelling zich in Vlaanderen situeert, 
is de schatting dat het om 15.000 arbeiders gaat. Het is op basis van de beschikbare RSZ-
cijfers echter niet mogelijk een onderscheid te maken tussen de functies bestuurder 
heftruck/reachtruck, magazijnmedewerker en eventuele andere arbeidersfuncties. In 
werkelijkheid zal het potentieel nog hoger liggen omdat het over transsectorale beroepen gaat.  
 
06/05 installateur liften 
06/12 onderhoudstechnicus liften 

Overeenstemmende beroepsprofielen 
De SERV-beroepsprofielen zullen in de loop van 2006 worden gemaakt om in de 2de helft van 
2006 vervolgens de standaarden voor beide titels te kunnen ontwikkelen. 
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Korte omschrijving 
Gezien de profielen nog niet zijn opgesteld, is de omschrijving van de beroepen voorlopig2.  
 
De installateur liften monteert en bekabelt de mechanische, elektrische en elektronische 
onderdelen van liften. Hij regelt deze onderdelen en systemen bij en brengt ze volledig in orde 
voordat ze definitief in gebruik worden genomen. Naar gelang van het soort ingreep kan de 
installateur helpen het onderhoud en zelfs bij het aanbrengen van wijzigingen op oud 
materiaal. 
 
De onderhoudstechnicus liften onderhoudt de mechanische, elektrische en elektronische 
onderdelen van liften.  
 
Vanwege de elektrische en mechanische risico’s moeten beide beroepsbeoefenaars de 
veiligheidsvoorschriften strikt respecteren.  

Motivatie 
Voor de huidige werknemers zouden de titels een meerwaarde hebben in de vorm van het 
erkennen van hun competenties. Voor werkzoekenden zouden de titels een meerwaarde 
beteken voor hun kansen op werk. Voor werkgevers bieden de titels een meerwaarde omdat 
de personen met een titel hebben bewezen de vereiste competenties te bezitten, wat ook 
meer waarborgen biedt voor werkgevers op vlak van kwaliteit en veiligheid. 

Selectiecriteria 
Het zijn knelpuntberoepen zoals alle technici: omdat er te weinig instroom is (kwantitatief) en 
omdat er een voortdurende upgrading nodig is van gekwalificeerd personeel (kwalitatief).  
 
Er bestaan geen schoolse opleidingen. Er bestaan wel een aantal sectorale opleidingen en 
een SYNTRA-opleiding.  
 
Het beroep biedt niet meer of minder kansen aan kansengroepen dan andere beroepen. 
 
Er werken quasi geen vrouwen als lifttechnicus, hoewel het beroep zelf, noch de 
arbeidsomstandigheden een rem zou kunnen zijn op de instroom van vrouwen.   

Potentieel 
Het geschatte potentieel aan kandidaten voor de titels is 961. 
 
 

                                                           
2 Gebaseerd op de CO.BR.A-fiches van de VDAB ‘installateur, onderhoudstechnicus liften’. 
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06/06 kapper-opleider 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepencluster haartooi. De titel refereert naar de onderdelen ‘kapper’ en ‘kapper-
salonbeheerder’ van bovenvermelde beroepencluster, zowel de technische competenties als 
de competenties voor het begeleiden en opleiden van medewerkers.  

Korte omschrijving 
De kapper opleider is een ervaren beroepsbeoefenaar die instaat voor het begeleiden van 
medewerkers. Hij bezit het analytisch vermogen om nieuwe kapselvormen te ontleden naar de 
basistechnieken en zorgt voor de overdracht van die competenties zodat medewerkers in staat 
zijn te beantwoorden aan de steeds wisselende wensen van het veeleisende cliënteel. De 
sector heeft een grote behoefte aan een dergelijke opleiders om de tewerkstellingskansen te 
kunnen verhogen.  
 
Succesvolle, zelfstandige kappers, die zelf geen opleider zijn, sluiten zich aan bij een 
artistieke groepering die deze functie vervult ze sluiten aan bij een franchise-keten om over 
dergelijke opleiders te kunnen beschikken. In beide gevallen betalen ze er veel geld voor. Er is 
dus nood aan een kapper-opleider in een kapsalon. 
De kapper-opleider begeleidt ook leerlingen van het BSO en van het alternerend leren, en 
werkzoekenden die opnieuw op de arbeidsmarkt willen functioneren.  

Motivatie 
De meeste kappers slagen er niet in om zonder begeleiding de steeds wisselende 
kapselvormen te analyseren en uit te voeren. Ze hebben bijgevolg behoefte aan een kapper-
opleider die hen permanent begeleidt, bijstuurt en zijn kennis overdraagt. Zo’n persoon in een 
kapsalon biedt aan de medewerkers een vorm van permanente loopbaanbegeleiding en enige 
garantie voor duurzame tewerkstelling. 
 
Het aanleren van praktijkervaring is ook een belangrijke factor in de opleiding tot kapper en in 
de reïntegratie van werkzoekenden. Het leren op de werkvloer gebeurt optimaal in bedrijven 
die in staat zijn de leerdoelen te realiseren. Verworven competenties moeten kunnen 
geëvalueerd worden door een “externe coach”, die binnen de bedrijfsmuren deze 
competenties ontwikkelt. 
De sector stelt vast dat in de huidige situatie de motivatie van de leerbedrijven te vaak van 
economische en te weinig van pedagogische aard zijn. Er bestaat geen specifieke opleiding. 
De invoering van deze titel is de enige oplossing om de kwaliteit van de aangeboden stages 
en werkervaringsplaatsen te optimaliseren. 
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Selectiecriteria 
Er is in de sector een grote instroom van allochtone werknemers (95 nationaliteiten en een 
penetratie die hoger ligt dan de nationale allochtone populatie). Deze mensen hebben nood 
aan een goede mentor omdat ze soms in de traditionele opleidingscircuit niet aarden. 
 
Het beroep biedt als zodanig goede kansen aan kansengroepen, misschien niet als 
instroomberoep voor kansengroepen, maar als ondersteunend beroep voor hun duurzame 
tewerkstelling. In de sectorale centra en de bestaande instellingen zullen deze mentoren 
immers kunnen functioneren in het kader van levenslang leren en erkennen van competenties 
(als beoordelaars bv. in het alternerend leren) en in het kader van de reïntegratie van 
werkzoekenden in de arbeidsmarkt. 

Potentieel 
Er zijn 356 kapsalons met meer dan 4 werknemers en 12.219 zelfstandige kappers, die 
stagebegeleiding en werkplekervaring aanbieden. Zowel de grotere kapsalons als de 
zelfstandige kappers zouden behoefte kunnen hebben aan een kapper-opleider. Een richtcijfer 
voor het aantal kandidaten voor een titel is echter moeilijk te geven.   
 
06/07 keukenmedewerker 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-profiel ‘zaal- en keukenmedewerker’, het onderdeel keukenmedewerker. 

Korte omschrijving 
De keukenmedewerker werkt in maaltijdgerelateerde bedrijven onder leiding en toezicht in de 
keuken en dit in functie van de werkzaamheden van zijn meerderen en/of collega’s. De 
keukenmedewerker helpt bij de bereiding van maaltijden volgens instructies van de kok. Dit 
omvat onder meer de mise-en-place, het bereiden, het schikken en garneren van gerechten. 

Motivatie 
De sector stelt vast dat in de functies van keukenmedewerkers in de praktijk heel wat 
personen terecht komen zonder een relevante vooropleiding. Personen die instromen zijn 
personen die deze jobs uitvoeren als jobstudent, als bij-job, als gelegenheidswerknemer, of 
die gewoon als ongeschoolde arbeider in de jobs zijn begonnen. Deze jobs zijn vaak tijdelijk of 
deeltijds van karakter en dikwijls seizoensgebonden. Dat wil zeggen dat deze personen na het 
seizoen dikwijls werkloos worden. Wanneer ze een titel van beroepsbekwaamheid zouden 
hebben, zouden ze gemakkelijker kunnen terugkeren naar de sector en dus meer kans hebben 
op een snelle herintreding op de arbeidsmarkt doordat de selectieprocedures voor werkgevers 
vereenvoudigd worden door een titel. Daarenboven zou een titel gebruikt kunnen worden om 
de opleidingstrajecten voor deze personen te verkorten op basis van wat zij reeds kennen en 
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kunnen. Op die manier kunnen zij tussen de seizoenen door worden bijgeschoold in functie 
van duurzame tewerkstelling.      

Selectiecriteria 
Het is een knelpuntberoep met een groot, zoniet het grootste, aantal vacatures. Het 
knelpuntkarakter is dus zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. 
 
Deze groep werknemers bevat heel wat personen uit de kansengroepen en dit zowel omwille 
van de grote kwantitatieve vraag als omwille van het feit dat de instapvoorwaarden voor dit 
beroep bijzonder laag zijn. Een titel van beroepsbekwaamheid zou als effecten kunnen hebben 
dat het aantal personen wordt gereduceerd dat de sector verlaat en bijkomende 
doorgroeikansen voor personen uit de kansengroepen.  
 
Er bestaan diverse opleidingen zowel binnen onderwijs (BSO, DBSO en BuSO) die in de 
praktijk leiden tot deze functie. Vaak stelt de sector vast dat voor deze opleidingen andere 
benamingen gebruikt worden hoewel de inhouden ervan overeenkomen.  
Daarnaast zijn er nog heel wat opleidingsinitiatieven die juist omwille van de hoge 
tewerkstellingskansen zich op deze functie richten.    
 
De verdeling tussen mannen en vrouwen op sectoraal vlak is 45/55 procent. Precieze cijfers 
over de groep keukenmedewerkers is niet bekend.     

Potentieel 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
06/08 koelmonteur 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Het SERV-beroepsprofiel zal in de loop van 2006 worden ontwikkeld zodat de standaard voor 
de titel in de 2de helft van 2006 kan worden gemaakt. 

Korte omschrijving 
Aangezien het profiel nog niet is gemaakt, is de omschrijving voorlopig3.  
De koelmonteur doet preventief of remediërend onderhoud op koelsystemen, zoals 
koelkamers of koelkasten. Hij staat soms in voor de besturing en bewaking van installaties en 
voor het maken van kleine studies, bijvoorbeeld voor nieuwbouw. 
 

                                                           
3 Gebaseerd op de CO.BR.A-fiche van de VDAB ‘technicus koeltechnieken en klimaatregeling’. 
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Motivatie 
Het beroep koelmonteur is vooral een doe-beroep en ervaringsgericht. De titel is bijgevolg een 
échte EVC-titel waarmee dit relatief nieuwe beroep wordt erkend vanuit de competenties die 
op de werkvloer zijn verworven.    
De titel van beroepsbekwaamheid koelmonteur kan het Vlaams, intersectorale 
competentiecertificaat worden, wat voor werknemers en werkgevers een meerwaarde kan 
betekenen, wanneer zij respectievelijk op zoek zijn naar de geschikte werkomgeving of 
geschikte arbeidskrachten. 
Onderzoek binnen de sector toont aan dat er vraag is naar opleidingstrajecten en certificiëring 
van het beroep koelmonteur. Het feit dat met een titel de competenties objectief en 
observeerbaar zijn te bepalen, maakt dat de titel een reële arbeidsmarktwaarde kan hebben. 

 
Koelmonteur is als beroep dé opstap naar technicus klimatisatie, koel- en 
verwarmingstechnieken, wat een knelpuntberoep is. 

Selectiecriteria 
Koelmonteur is een vrij recent beroep maar geldt – zoals reeds gesteld – als dé opstap naar 
technicus klimatisatie, koel- en verwarmingstechnieken en dit is een knelpuntberoep. De 
redenen hiervoor zijn kwantitatief, nl. te weinig instroom van geschikt personeel en kwalitatief, 
nl. de snelle evolutie in de technieken maakt dat er een voortdurende upgrading nodig is van 
gekwalificeerd personeel. 
 
Kansengroepen komen in aanmerking omdat de vereiste competenties vooral vaardigheden 
zijn. Koelmonteur is een beroep binnen een moderne, nog volop groeiende en evoluerende 
markt, die ook kans geeft op doorstroom naar bv. koeltechnicus, en andere beroepen in 
koeling en airco activiteiten. De instroom- en doorstroomkansen van kansengroepen in het 
beroep kunnen door een titel dus reëel toenemen. 
 
Momenteel is er geen onderwijsopleiding voor koelmonteur. De titel is dus een goede 
aanvulling op de bestaande opleidingen en diploma’s in het onderwijs (bestaand aanbod: 
richting koeltechnische installaties, koel- en warmtetechnieken TSO, koeling en warmte 
(modulair stelstel), koelinstallaties BSO, koeltechnische installaties BSO 7de leerjaar). De 
VDAB heeft geen opleiding voor koelmonteur, maar wel voor koeltechnicus. SYNTRA bieden 
de opleiding service monteur koel- en airco-installaties aan in de ondernemersopleiding. De 
sector is zelf van plan een competentiecertificaat uit te gaan reiken. 
 
Het is een mannenberoep: 96% van de koelmonteurs zijn mannen. 
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Potentieel 
De beschikbare gegevens (van VORMELEK) geven aan dat er 4.000 mogelijke kandidaten zijn 
voor een titel. Gezien dit echter een transsectoraal beroep is, ligt het potentieel hoger. 
 
06/10 mecanicien vrachtwagens 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel ‘mecanicien bedrijfs- en vrachtwagens’. 

Korte omschrijving 
De mecanicien bedrijfs- en vrachtwagens doet de onderhoudsactiviteiten (periodiek onderhoud 
alsook onderhoud voor de technische inspectie). Hij spoort frequente storingen op en herstelt 
ze. 

Motivatie 
De snelle technologische evoluties in de autosector maken levenslang leren 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. 
De titels van beroepsbekwaamheid kunnen op deze specifieke sectorsituatie een antwoord 
bieden.   

Selectiecriteria 
Het is vooral op kwalitatief vlak een knelpuntberoep: de snelle technologische evolutie vraagt 
een voortdurende upgrading van gekwalificeerd personeel en er is ook te weinig instroom.  
 
Het gemiddelde opleidingsniveau in de gehele sector bedraagt ongeveer 25 %. Bij 
mecaniciens bedrijfs- en vrachtwagens is dat maar 10 %. Het gaat dus om een beroep waarin 
wel relatief veel kortgeschoolden werken en kunnen instromen, mits de nodige bijscholing. 
 
Er zijn zowel opleidingen in het onderwijs (7de specialisatiejaar BSO ‘bedrijfsvoertuigen) als bij 
de VDAB ‘bedrijfsvoertuigen (hulp)mecanicien.  
 
Mecanicien is een mannenberoep: 97% van de huidige mecaniciens zijn mannen. Hoewel het 
beroep kansen biedt aan vrouwen om in te stromen gezien er geen specifieke belemmerende 
factoren zijn.  

Potentieel 
Het geschatte potentieel aan kandidaten voor een titel is 2.100. Dit cijfer kan hoger liggen 
omdat mecaniciens ook in andere sectoren werken dan de EDUCAM-sector.  
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06/11 monitor beschutte en sociale werkplaatsen 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel ‘monitor/begeleider in beschutte en sociale werkplaatsen’. 

Korte omschrijving 
De basisopdracht van een monitor/begeleider is het begeleiden van doelgroepwerknemers, 
hen begeleiden en motiveren. Hij is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van 
het productieproces door het opvolgen en het bijsturen van de activiteiten op de afdeling 
productie of het atelier, of op de afdeling buitendienst, of op de afdeling winkel.  

Motivatie 
Uit de praktijk blijkt een onbekendheid en/of foutieve perceptie van de sectoren beschutte en 
sociale werkplaatsen en een verkeerde beeldvorming over het beroep. Kandidaten voor de 
functie monitor/begeleider worden moeilijk gevonden en vaak hebben sollicitanten, door het 
onderschatten/verkeerd beeld van de vereisten van de functie, niet het juiste profiel. Het 
bestaan van de titel kan bijdragen tot een sterkere profilering en betere bekendheid van de 
sector en het beroep, wat een gunstige invloed kan hebben op de instroom van kandidaat 
werknemers. 
 
Monitor/begeleider is een beroep met complexe facetten en vereist een veelzijdigheid van 
capaciteiten op sociaal en technisch vlak, die tegemoet komen aan de maatschappelijke 
opdracht van beschutte en sociale werkplaatsen en aan de hoge eisen naar kwaliteit en 
rendement. Moeilijkheid bij aanwerving is het vinden van kandidaten die beschikken over de 
juiste technische, sociale, en leidinggevende vaardigheden. Bij de instroom blijken slechts 
weinig kandidaten over een kruisbestuiving van deze vaardigheden te beschikken. Het 
bestaan van de titel zal een belangrijke invloed hebben op het verhogen van de kwaliteit van 
de instroom. 
 
Door het bestaan van de titel kan de instroom van oudere werknemers met werk- en 
levenservaring in de functie geoptimaliseerd worden. 
 
De functie begeleider/monitor wordt maatschappelijk ondergewaardeerd. Mensen hebben vaak 
een certificaat van technische scholing of pedagogische scholing, maar beschikken in de 
praktijk meer dan alleen technische vaardigheden. Ze hebben ook belangrijke sociale 
vaardigheden. De titel geeft waardering aan de ervaring en capaciteiten van de 
monitoren/begeleiders. 
 
Een beperkt aantal doelgroepwerknemers heeft na een lange periode van tewerkstelling 
binnen een beschutte/sociale werkplaats voldoende competenties verworven om door te 
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groeien in de organisatie naar een  omkaderingsfunctie. De titel kan een middel zijn om de 
aanwezige competenties te meten en te valideren. Doorstroming van doelgroepwerknemers 
naar de functie van begeleider draagt in hoge mate bij tot meer diversiteit binnen deze functie 
Doelgroepwerknemers behoren immers allen tot de kansengroepen. 

Selectiecriteria 
Op de beroepenlijst van de VDAB komt de functie van begeleider in een sociale werkplaats 
niet voor. Het knelpuntkarakter van deze functie kan dan ook niet officieel erkend, noch 
gedetecteerd worden. 
Binnen de sector wordt een groot verloop van begeleiders vastgesteld. Indicatief hiervoor is 
het aantal deelnemers op jaarbasis aan de basisopleiding begeleider op de werkvloer die de 
sector organiseert voor nieuwe begeleiders. In 2004 namen 74 personen deel aan deze cursus 
(14 stonden op een wachtlijst). In 2005 zijn 18 personen ingeschreven (er werd in 2005 
slechts 1 cursus georganiseerd). 
 
De monitor in een beschutte werkplaats is wel opgenomen op de VDAB lijst van de 
knelpuntberoepen in Vlaanderen 2004. Het knelpuntkarakter is zowel kwalitatief als 
kwantitatief van aard. De combinatie van technische kennis en pedagogische en 
leidinggevende kwaliteiten vormt een probleem. In vergelijking met andere functies is zowel 
het invullingspercentage hoger, als de termijn waarop de vacatures ingevuld worden.  
 
Op basis van de huidige personeelsgegevens stellen we vast dat de meeste 
monitoren/begeleiders een technische opleiding (secundair technisch onderwijs 3de graad) 
hebben genoten. De technische aspecten van de functie, zorgt ook voor instroom van 
kortgeschoolden. Maar, naast technische bagage zijn ook andere kwaliteiten erg belangrijk. 
Levenswijsheid, maturiteit, leidinggevende vaardigheden maken deze functie erg geschikt voor 
ervaren werknemers. 
 
Er bestaat geen specifieke opleiding voor het beroep monitor/begeleider. Noch in het regulier 
onderwijscircuit, nog bij andere opleidingsverstrekkers. De sectoren zelf organiseren 
basisopleidingen om nieuwe medewerkers de vereiste basiscompetenties voor de functie bij 
de te brengen. 
 
Enkel binnen de sociale werkplaatsen bestaan een aantal Europese initiatieven:   
 Federaal  ESF project ‘Res-e-net’ onder promotie van Esnet (2000-2006)  

Doel is het ontwikkelen en implementeren van een softwarepakket (HeRMAN = Human 
Resource Management) voor de registratie van persoonlijke ontwikkelingsplannen, waarbij 
de individuele competentieontwikkeling van werknemers in kaart wordt gebracht, 
gefaciliteerd wordt door het aanbieden van een model voor methodische aanpak en getoetst 
wordt aan de verwachtingen binnen het competentieprofiel.   
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 Project "Compleet" (Competentiegericht Personeelsbeleid en loopbaanontwikkeling) 
in het kader van ESF EPD3, Lerende netwerken. 
De doelstelling van het project is het frequenter en juister toepassen van HR-tools als 
gevolg van een strategisch personeelsbeleid op basis van competenties. Het in kaart 
brengen van de competenties, het meten en ontwikkelen vormen hierbij het kernpunt. 

 
Het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (werkgeversfederatie van de sociale 
werkplaatsen - SST vzw) is bezig met de ontwikkeling van een softwarepakket voor de 
registratie van de competentieontwikkeling van begeleiders en doelgroepwerknemers. Dit 
softwarepakket bevat een databank aan competenties, uitgewerkt met een omschrijving en 
gedragsindicatoren als meetpunten per competentie. De competenties naar de begeleiders toe 
zijn momenteel nog onvolledig en kunnen met behulp van de titel van beroepsbekwaamheid 
vervolledigd worden en effectief gemeten en opgevolgd worden. 
VIVO vzw deed heel wat ervaring op rond EVC-trajecten (opmaak portfolio, assessment, 
beoordelingsstandaard …) met een project rond begeleid(st)ers in de buitenschoolse 
kinderopvang. 
 
Omwille van de aard van de activiteiten is de verhouding tussen het aantal mannen en 
vrouwen binnen de sociale werkplaatsen meer evenredig verdeeld dan binnen de beschutte 
werkplaatsen. De aard van de activiteiten zorgt ook voor een grotere aanwezigheid van 
mannen of vrouwen binnen bepaalde afdelingen (vb. in het strijkatelier zijn meer vrouwelijke 
monitoren/begeleiders – bij de groendiensten zijn de meeste monitoren/begeleiders mannen). 

Potentieel 
Het geschatte potentieel aan kandidaten voor een titel is 2.200. 
 
06/13 pijpfitter 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Het SERV-beroepsprofiel zal in de 1ste helft van 2006 worden afgewerkt om onmiddellijk het 
ontwikkelwerk voor de standaard te starten. 

Korte omschrijving 
Gezien het SERV-profiel nog in ontwikkeling is, is dit een voorlopige omschrijving.  
De pijpfitter verzamelt in het atelier de benodigde materialen en het materieel. Indien hij 
hiervoor gebruik maakt van hijshulpmiddelen staat de pijpfitter in voor het aan- en afslaan van 
de lasten. Daarna prefabriceert hij de leidingdelen op basis van zijn werkopdracht en 
isometrisch plan. Hij houdt bij het bepalen van de maatvoering rekening met de lasopening en 
de inbouwlengte van bochten en appendages. Vervolgens monteert en verbindt hij de 
leidingdelen op de werf door middel van flenzen of een hechtlas. 
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Motivatie 
De pijpfitter leert zijn job ‘on-the-job’ gezien er geen specifieke opleiding voor bestaat. De 
meeste firma leiden hun nieuw aangenomen personeel zelf nog een jaar op. De titel is dus een 
échte EVC-titel. Het zou voor werkzoekenden en werknemers een vorm van erkenning zijn van 
het beroep die ze reeds jaren uitoefenen of gaan uitoefenen. Voor werkgevers kan de titel een 
waarborg bieden dat de gezochte arbeidskrachten effectief beschikken over de vereiste 
competenties.  

Selectiecriteria 
Het beroep ‘pijpfitter’ komt als in de beroepenlijst van de VDAB voor onder de benaming 
‘buizenfitter’. Dat is een knelpuntberoep omdat er te weinig kandidaten zijn. Buizenfitters 
moeten beschikken over ervaring én gedegen technische kennis op het vlak van montage. Het 
is ook een job met specifieke vereisten: pijpfitters worden overal ingezet, ook veel in het 
buitenland, én het gaat om hoog gespecialiseerd werk.  
 
De instroomkansen van kansengroepen zijn goed: naar achtergrond en geslacht wordt niet 
gekeken. Wel wordt er gekeken of deze personen reeds een bepaalde voorkennis hebben 
inzake pijpfitten of monteren van buizen (lassen, branden, slijpen). 
 
Er bestaat een VDAB-opleiding van 1 jaar. 
 
Het is nog grotendeels een mannenberoep. 

Potentieel 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
06/15 productieoperator voeding 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Het SERV-beroepsprofiel ‘productieoperator in de voedingsindustrie’. 

Korte omschrijving 
De productieoperator in de voedingsindustrie stelt machines in, controleert en stuurt storingen 
bij zodat het productieproces van voedingswaren ongestoord kan blijven lopen. Daartoe neemt 
hij op geregelde tijdstippen kwaliteitsstalen en vult de nodige formulieren in. Ook zorgt de 
operator voor een propere en hygiënische werkomgeving.  
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Motivatie 
Een titel voor beroepsbekwaamheid opent de mogelijkheden voor een erkenning met civiel 
effect voor leerwegen, zoals bijv. de werkzoekendenprojecten van IPV-VDAB, maar zeker ook 
het leren op de werkplek. De instroom in het beroep vanuit het onderwijs is immers zeer 
beperkt, gezien slechts in één school deze opleiding bestaat in het voltijds beroepsonderwijs. 
Daarnaast wordt een opleiding aangeboden in het deeltijds onderwijs door sommige CDO’s.  
 
Een titel voor beroepsbekwaamheid moet een belangrijk instrument worden om het 
werkplekleren verder te professionaliseren en de leerinspanning van de betrokkenen 
maatschappelijk te valoriseren. Het is dus een echte EVC-titel die de werknemers en 
potentiële werknemers instroom- en doorstroomkansen biedt en werkgevers de waarborg 
geeft dat de gezochte arbeidskrachten de vereiste competenties hebben. 

Selectiecriteria 
‘Operator in de voedingsindustrie’ komt als zodanig niet voor op de beroepenlijst van de 
VDAB, maar wel onder de benaming ‘behandelaar van voedingswaren’. Dat is een 
knelpuntberoep omdat specifieke kennis is vereist van de producten én omdat de vraag naar 
operatoren in het algemeen groot is.      
 
De kansen voor kansengroepen in dit beroep zijn goed. Dit blijkt uit het grote aandeel 
kortgeschoolden (vrouwen, allochtonen) binnen o.m. de populatie van de 
werkzoekendenprojecten IPV-VDAB. 
 
Er bestaat een beperkt aanbod van opleidingen in het voltijdse BSO (1 school) en in het 
deeltijds onderwijs. De VDAB organiseert in samenwerking met IPV werkzoekendenprojecten. 
 
IPV heeft ervaring met de ontwikkeling van een competentie-instrument voor dit 
operatorberoep. 
 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de verhouding mannen-vrouwen in dit beroep.  

Potentieel 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 



Beroepen en titels van beroepsbekwaamheid 2006 

26 

 

06/17 rigger-monteerder 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
Het SERV-beroepsprofiel zal in de 1ste helft van 2006 worden afgewerkt om vervolgens 
onmiddellijk de ontwikkeling van de standaard te starten. 

Korte omschrijving 
Gezien het SERV-profiel nog in ontwikkeling is, is dit een voorlopige omschrijving.  
De rigger-monteerder verplaatst en bouwt op locatie de onderdelen van metalen en in mindere 
mate houten of betonnen constructies alsook de onderdelen en leidingen van installaties. Hij 
doet dit aan de hand van uiteenlopende technieken bijvoorbeeld schroefverbindingen, lassen, 
snijbranden, klinken,… en ongeacht de grootte van de onderdelen.  
Verder zorgt hij voor het correct aan- en afslaan van onderdelen (rigging) bij het uitvoeren van 
hijswerken. Ook hier past hij uiteenlopende riggerstechnieken toe, dit naargelang de vorm en 
gewicht van de aan te slaan last alsook de omgevingsfactoren (beschikbare ruimte en 
doorgang, weersomstandigheden,…). Tenslotte staat hij mogelijk ook in voor het monteren, 
demonteren, bedienen en onderhouden van een roller- of aanverwant syteem. 

Motivatie 
Rigger-monteerder is een beroep dat ‘on-the-job’ wordt aangeleerd en via specifieke 
(bedrijfs)opleidingen. Het is dus een echte EVC-titel die zou maken dat de werkzoekenden in 
dit beroep en de werknemers erkenning krijgen van hun competenties waardoor hun kansen 
op de arbeidsmarkt verbeteren.  
Voor werkgevers zou een titel een garantie zijn dat de werknemers die hij zoekt ook de 
vereiste competenties hebben. 
 
Rigger-monteerder wordt binnen gezien als een instap naar kraanmachinist, pijpfitter, 
monteur. Een titel zou dus doorstroomkansen voor werknemers en werkzoekenden verhogen 
en de invulling van die functies kunnen vergemakkelijken. 

Selectiecriteria 
Rigger-monteerder komt als zodanig niet voor in de beroepenlijst van de VDAB. Het is 
nochtans wel een knelpuntberoep, omdat er te weinig instroom is van geschikte kandidaten.  
 
Voor aanwerving wordt niet of weinig gekeken naar diploma, etnische achtergrond of geslacht, 
maar wel naar aanwezige competenties en ervaring. Er zijn dus kansen voor kansengroepen 
om in te stromen in dit beroep. 
 
Vanuit de sector is, in samenwerking met VDAB en privé-partners vanuit de sector, gestart 
met een competentiecentrum. Dit centrum (COMOKRA) voorziet opleidingen specifiek voor de 
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sector. Dus ook voor rigger-monteerder. Er is een modulaire opleiding in het secundair 
onderwijs die bestaat uit diverse modules (bv. heftruck, verreiker, aanslaan van lasten, 
enz….), maar de opleiding rigger-monteerder als zodanig bestaat niet. 
 
Het is een overwegend mannenberoep: 90% van de huidige rigger-monteerders zijn mannen. 

Potentieel 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
06/18 stellingbouwer 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel ‘stellingbouwer’. 

Korte omschrijving 
De stellingbouwer staat in voor het vakkundig opbouwen, demonteren en omvormen van alle 
mogelijke types van stellingen. Het is de taak van de stellingbouwers om een stelling op een 
zodanige manier te construeren dat deze voldoende sterk, voldoende stijf en voldoende stabiel 
is en op een veilige manier betreden kan worden.  
Stellingen hebben tot doel op de gewenste hoogte een aangepaste werkvloer en een veilige 
werkruimte ter beschikking te stellen. Stellingen kunnen eveneens ingezet worden om de 
werkvloer veilig toegankelijk te maken. Ze worden ook geplaatst als (collectieve) valbeveiliging 
bij werken op hoogte. 

Motivatie 
Het maatschappelijk effect is gewaarborgd omdat de opdrachtgevers bekwame 
beroepsbeoefenaars vragen. Recente ontwikkelingen op het Europese en Belgische vlak 
maken een persoonscertificatie wenselijk voor de stellingbouwbedrijven. Personen met een 
bekwaamheid zullen dus erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt en hun loopbaanperspectieven 
zullen sterk verbeteren als ze over een titel beschikken. Het is bij uitstek een EVC-titel omdat 
bijna alle actieve bouwvakkers in dit beroep hun stiel ‘on-the-job’ moeten leren. 

Selectiecriteria 
Het betreft hier een knelpuntberoep met zowel een kwantitatieve als kwalitatieve oorzaak. De 
bedrijven vragen mensen die het vak kennen. Er zijn evenwel weinig werkzoekenden die 
voldoende beroepskennis hebben om als stellingbouwer te fungeren.  
 
Klassiek is stellingbouw een activiteit waarin veel kortgeschoolden actief zijn. 
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Er bestaat geen onderwijsopleiding voor dit beroep. Er bestaat wel een VDAB-opleiding in 
Schoten. 
 
Het overgrote merendeel van de beroepsuitoefenaars zijn mannen (99%). 

Potentieel 
Het potentieel is 1.363 (cijfers studiedienst FVB, mei 2005). Het eigenlijke potentieel zal hoger 
liggen, omdat het beroep nog in andere sectoren dan de bouw voorkomt. De andere sectoren 
hebben geen gegevens beschikbaar. 
 
06/19 stikster 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-profiel ‘confectiestikster’, geactualiseerd in 2004. 

Korte omschrijving 
Een stikster assembleert confectieonderdelen of brengt stiksels aan op stof. Het stikken 
gebeurt met behulp van verschillende soorten stikmachines. Nadat men in de snijdafdeling de 
stukken stof heeft gesneden worden deze over de verschillende werkposten van het stikatelier 
verdeeld. Het werk van de stikster bestaat dan ondermeer in het aan elkaar stikken van twee 
stukken stof, het aanbrengen van etiketten of het overlocken van kanten van stof tegen 
uitrafelen, stikken van stoffen met ongelijke verwerkingseigenschappen, het stikken van 
gebogen naden en van fronsen, en bewerkingen die uitgevoerd worden op complexere 
machines. 

Motivatie 
Voor de werkgever is het kunnen voorleggen van een titel door een werknemer omdat een titel 
de garantie biedt dat de werknemer over de juiste vaardigheden en kennis beschikt om het 
beroep op een vlotte en efficiënte wijze uit te oefenen. De werknemer die een titel heeft, heeft 
ook aangetoond dat hij interesse heeft voor het beroep. De werkgever toont aan dat hij aan 
een competentiegericht personeels- en opleidingenbeleid wil doen. Zo wordt de werkplek 
aanvaardt als leeromgeving, als leerplek. 
Voor werknemers kan een titel een meerwaarde betekenen omdat hij zich beter kan profileren 
op de arbeidsmarkt, de titel zijn competenties erkent d.m.v. een door de overheid erkend 
bewijs. Een titel geeft ook aan dat hij interesse heeft, zich wil inzetten, zelfvertrouwen en 
motivatie heeft voor het beroep en de eigen loopbaanontwikkeling. Dit kan de kansen op de 
arbeidsmarkt verhogen.  
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Selectiecriteria 
Stikster is een knelpuntberoep omdat de kwalitatieve vereisten steeds hoger komen te liggen. 
De massaproductie is immers verhuisd en de jobs die zijn gebleven vereisen hoger opgeleid 
en polyvalent personeel. 
 
Het beroep stikster biedt kansen aan kortgeschoolden en oudere werknemers.  
 
Er zijn opleidingen op secundair onderwijsniveau, zowel in TSO, BSO als in het deeltijds 
onderwijs en het buitengewoon onderwijs. De VDAB heeft ook een confectieopleiding. 
 
Het is een overwegend vrouwenberoep: 98% van de werknemers zijn vrouwen. 

Potentieel 
Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar, maar het potentieel wordt geschat op enkele 1.000. 
 
06/20 tapijt- en fluweelwever 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel ‘wever’, onderdeel tapijt- en fluweelwever.  

Korte omschrijving 
De tapijt- en fluweelwever is verantwoordelijk voor 2 à 5 weefmachines. Hij moet alle 
toevertrouwde machines maximaal draaiend houden door preventief stilstanden te voorkomen 
en bij stops juist en snel in te grijpen. Hij moet tapijt/weefsels produceren van optimale 
kwaliteit door met een zekere regelmaat de machines en het weefsel te inspecteren en waar 
nodig gepast tussen te komen. Hiertoe zijn o.m. een goede fysieke conditie (voor de machine 
interventies), een goed gezichtsvermogen (ook niet kleurenblind zijn) en een fijne 
vingervaardigheid essentiële basisvereisten. Tijdens de beroepsuitoefening worden daarnaast 
tal van andere fysische, psychische en organisatorische competenties aangesproken. 

Motivatie 
Het beroep van tapijt- en fluweelwever is na platwever één van de meest voorkomende 
textielberoepen. Helaas is het aanbod van competente tapijt- en fluweelwevers onvoldoende, 
zodat dit beroep op de lijst met knelpuntberoepen staat. Gekwalificeerde tapijt- en 
fluweelwevers die bv. getroffen worden door een bedrijfssluiting of herstructurering vinden dan 
ook doorgaans snel opnieuw werk. De absorptie van tapijt- en fluweelwevers op de sectorale 
arbeidsmarkt is dus heel groot. De meeste tapijt- en fluweelwevers die vandaag in de sector 
werken hebben het beroep in het bedrijf aangeleerd en beschikken niet over een getuigschrift. 
Wie zijn werk als tapijt- of fluweelwever verliest en een titel van beroepsbekwaamheid zou 
kunnen voorleggen verhoogt en versnelt hiermee zijn kansen op een nieuwe tewerkstelling. 
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Ook voor de werkgevers biedt het meer zekerheid en wordt de selectieprocedure verlicht. 
Werkzoekenden die vroeger het beroep van tapijt- of fluweelwever hebben uitgeoefend, 
kunnen via het behalen van de titel van beroepsbekwaamheid vlotter opnieuw aan het werk 
geraken. De titel kan zo de terugkeer van ex-wevers naar het beroep vergemakkelijken 
waardoor het aantal kandidaten voor de vacatures weer stijgt.  

Selectiecriteria 
Het is zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt een knelpuntberoep. Er zijn te weinig 
competente tapijt- en fluweelwevers om alle vacatures in te vullen. Dit komt vooral omdat er 
nog nauwelijks opleidingsmogelijkheden voor dit beroep bestaan en de interesse van jongeren 
voor het technisch en beroepsonderwijs textiel vrij matig is. Een titel van 
beroepsbekwaamheid kan het beroep ‘herpromoveren’ en de toegang ertoe vergemakkelijken.  
 
Het al dan niet in aanmerking komen voor het beroep van tapijt- en fluweelwever heeft niet te 
maken met geslacht, leeftijd, scholingsniveau, … maar wel met de vereisten die hogerop 
werden vermeld. 
 
Vrouwen kunnen dankzij de technologische aanpassingen aan de machines ook als tapijt- en 
fluweelwever aan de slag. Ook voor allochtonen stelt zich geen probleem voor zover zij over 
een minimale kennis van het Nederlands beschikken. Een arbeidshandicap is in de meeste 
gevallen wel een beletsel voor dit beroep. Leeftijd speelt geen rol voor zover men fysiek in 
orde is en het productieritme aankan. Oudere, ervaren werknemers die het beroep nog verder 
willen uitvoeren, zijn meer dan welkom. 
 
Thans zijn er in Vlaanderen nog 2 secundaire scholen voor technisch en beroepsonderwijs 
textiel (textielproductietechnieken). Er bestaat echter geen opleiding in het onderwijs die 
specifiek toeleidt naar het beroep van tapijt- en fluweelwever. Het weven op zich wordt wel 
aangeleerd maar de textielopleiding is veel ruimer. De instroom van leerlingen in deze 
studierichtingen vermindert evenwel jaar na jaar, waardoor op lange termijn de toekomst ervan 
in gevaar kan komen en er bijgevolg geen textielafgestudeerden meer zullen zijn. De VDAB 
biedt in één competentiecentrum een werkzoekendenopleiding ‘épingléweven’ (één 
specialisatie uit de reeks technieken voor tapijt- en fluweelweven) aan, maar ook hiervoor is 
het aantal kandidaten gering. Wie als werkzoekende de opleiding ‘épingléweven’ heeft 
gevolgd bij de VDAB ontvangt daartoe wel een attest. 
 
Het is een overwegend mannenberoep. 

Potentieel 
Het geschatte potentieel aan kandidaten voor een titel is 1.000. 
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06/22 uitsnijder-uitbener  

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel ‘uitsnijder-uitbener’. 

Korte omschrijving 
De uitsnijder-uitbener ontvangt en versnijdt/verdeelt karkassen naar de grote 
versnijdingsvormen en snijdt deze deelstukken los. Hij beent de deelstukken uit en verwijdert 
zwoerd, vet, vliezen, … om verkoopbare eenheden te verkrijgen. De uitsnijder-uitbener 
portioneert het vlees mogelijk verder tot commerciële deelstukken. Hij houdt rekening met de 
voorschriften vermeld in de werkplanning (dit is de snit die moet gevolgd worden), en met de 
hygiënische voorschriften.  

Motivatie 
Een titel voor beroepsbekwaamheid opent de mogelijkheden voor een erkenning met civiel 
effect voor leerwegen, zoals bv. de werkzoekendenprojecten van IPV-VDAB, maar zeker ook 
het leren op de werkplek. De instroom in het beroep vanuit onderwijs is immers niet groot. De 
opleiding wordt enkel aangeboden in het deeltijds onderwijs door sommige CDO’s. Een titel 
voor beroepsbekwaamheid moet een belangrijk instrument worden om het werkplekleren 
verder te professionaliseren en de leerinspanning van de betrokkenen maatschappelijk te 
valoriseren. 

Selectiecriteria 
Uitsnijder-uitbener is een knelpuntberoep omwille van het imago van de sector, de uurregeling 
en het fysiek zware werk. 
 
Het beroep biedt kansen voor allochtonen, wat blijkt uit het grote aandeel allochtonen binnen 
o.m. de populatie van de werkzoekendenprojecten IPV-VDAB. 
 
Er zijn opleidingen een beperkt aantal opleidingen in het deeltijds onderwijs die een 
getuigschrift DO (2de of 3de graad) en een kwalificatiegetuigschrift uitsnijder-uitbener van 
Paritair Leercomité 118 uitreiken, en er is het werkzoekendenproject van IPV-VDAB.  
 
Er is ervaring binnen de sector i.v.m. competenties en hun beoordeling, in de vorm van de 
modularisering van de werkzoekendenprojecten van IPV/VDAB en langs Franstalige kant in de 
vorm van procedures die reeds werden uitgewerkt in het kader van het ‘consortium de 
validation des compétences’. 
 
Het is een overwegend mannenberoep. 
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Potentieel 
Geen gegevens beschikbaar.  
 
06/23 verhuizer-drager 
06/24 verhuizer-inpakker 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
De SERV-beroepencluster ‘verhuizingen’, de onderdelen ‘verhuizer-drager’ en ‘verhuizer-
inpakker’. De profielen zullen in het 1ste kwartaal van 2006 wordt afgewerkt zodat het 
ontwikkelwerk voor de standaarden onmiddellijk daarna kan starten.   

Korte omschrijving 
De verhuizer-drager pakt alle gewone huisraad en kantoorbenodigdheden in, hij demonteert 
standaardmeubilair, hij laadt de verhuiswagen, lost de verhuiswagen op het nieuwe adres, 
hermonteert het meubilair en pakt eventueel terug uit. De drager zal eveneens helpen bij het 
aanbrengen van beschermingsmaterialen in de gebouwen. Voor een goede bescherming van 
de goederen werkt de drager met specifiek inpakmateriaal. Hij is in staat om op een 
ergonomisch verantwoorde manier de goederen te heffen en te dragen, daarbij optimaal 
gebruik makend van manipulatiemateriaal. De drager communiceert intern met zijn collega´s 
en ploegbaas. Hij is bereid te leren van zijn collega´s. Tevens heeft de drager steeds oog voor 
netheid en orde op de werkvloer, gaat hij op een verantwoorde wijze om met materiaal en 
werkt hij altijd klantgericht.  
 
De verhuizer-inpakker werkt samen met de verhuizer-drager. Daarbovenop heeft hij enkele 
extra taken zoals het inpakken van breekbare, waardevolle, delicate of volumineuze 
voorwerpen. Hiervoor gebruikt hij specifieke inpakmaterialen en technieken. De inpakker de- 
en hermonteert eveneens de niet-standaardmeubelen. Een inpakker kan ook verantwoordelijk 
zijn voor het plaatsen en besturen van de ladderlift. 

Motivatie 
De evolutie die de verhuissector de afgelopen jaren doormaakt, zowel op technisch als op 
veiligheid- en commercieel vlak, heeft tot gevolg dat de traditionele instroom in het beroep 
almaar moeilijker wordt. De sector is van oordeel dat een formele erkenning van de specifieke 
vereiste competenties moet bijdragen tot een opwaardering van het vak van verhuizer en dus 
de instroom ten goede zal komen. 
De ervaring op de werkvloer is in de verhuisbranche hoe dan ook onontbeerlijk. 
Verhuissituaties zijn logistiek dermate onvoorspelbaar (moeilijk toegankelijke locaties, 
weersomstandigheden, veiligheidsvoorschriften,...) en inhoudelijk zeer uiteenlopend (privé, 
kantoor, projecten, industrie, kunst, tentoonstellingen, nieuwe meubelen, muziek- en precisie 
instrumenten, antiquiteiten, nationaal, internationaal,...) dat vooral via de kennismaking met 
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een reële werksituatie de opgedane kennis kan worden omgezet in vaardigheden. Het 
opzetten van fictieve verhuissituaties buiten de realiteit is zo goed als onmogelijk. Factoren als 
klantgedrag, stress, technische en administratieve complicaties, hebben eveneens een grote 
invloed op de uitvoering van het werk. Ervaring in combinatie met aangepaste (permanente) 
vorming leidt tot de vereiste competentie. 
Een formele erkenning van deze typische verhuisfunctie kan de mogelijkheden van levenslang 
leren voor technisch kortgeschoolden of geïnteresseerden verruimen. Deze doelgroep van 
werknemers, die gemiddeld minder opleiding en bijscholing volgt, zal hierdoor ongetwijfeld 
worden gestimuleerd. 
Voor de betrokken werkgevers zal dergelijke erkenning – naast een snellere invulling van 
vacatures – mogelijk leiden tot verbeteringen en oplossingen op het vlak van kwaliteit van de 
arbeid: een aangenamere werksfeer, meer beroepsfierheid en dus meer veiligheid en 
gezondheid op de werkvloer. 

Selectiecriteria 
Hoewel de werkaanbiedingen zich richten op de zgn. 'kortgeschoolden', stelt het cliënteel 
steeds hogere eisen op het vlak van behandelings- en inpaktechnieken, veiligheid, efficiëntie, 
communicatie en andere vaardigheden.  Met het gevolg dat de verhuissector al vele jaren te 
kampen heeft met een tekort aan verhuisarbeiders. De oorzaken zijn: het feit dat er (nog) geen 
volwaardige opleiding bestaat en daardoor het beroep weinig wordt gewaardeerd.  
 
In totaal maken 250 verhuisbedrijven deel uit van het Sociaal Fonds Verhuizingen, goed voor 
een permanente tewerkstelling van ca 2.000 arbeiders. Tijdelijke pieken worden moeizaam 
ingevuld met arbeidscontracten van bepaalde duur of voor een bepaald werk, omdat voor de 
verhuissector nog steeds een verbod op gebruik van uitzendarbeid van toepassing is (K.B. 5 
januari 1978). Er worden op deze manier zo’n 3.000 tijdelijke werknemers tewerkgesteld in de 
piekperiodes, die dan eveneens moeten worden opgeleid en die in aanmerking komen voor 
een vast contract. 
 
Kortgeschoolden en allochtonen vormen het belangrijkste arbeidspotentieel, dat mits een titel 
zeker kan worden aangemoedigd. 
 
De sociale partners engageerden zich reeds om voor de permanente vorming initiatieven te 
nemen. Zo zijn de specifieke opleidingen ‘ladderlift’ ontstaan en het ESF-prject ‘Ambassador’ in het 
kader van de projectoproep ‘Accent op Talent’ (doelstelling 3, zwaartepunt 6) dat op 1 september 
2004 van start is gegaan en dat  momenteel invulling geeft aan specifieke opleidingen i.s.m. 
deeltijds beroepsonderwijs, VDAB, SYNTRA. 
 
Het verhuizersberoep is nog steeds een mannenberoep. 
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Potentieel 
Geschat op 1.500. 
 
06/25 vrachtwagenchauffeur 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
SERV-beroepsprofiel ‘vrachtwagenchauffeur’, met uitzondering van de specifieke tabellen. 

Korte omschrijving 
Een vrachtwagenchauffeur bestuurt, volledig autonoom, op eigen verantwoordelijkheid, een 
zwaar en omvangrijk wegvoertuig (een vrachtwagen met of zonder aanhanger of een trekker 
met oplegger), geschikt voor het goederenvervoer, op de openbare weg. Zijn taak bestaat erin 
het hem toevertrouwde product in alle veiligheid en op tijd bij de bestemming af te leveren. Hij 
verzekert het basisonderhoud van het voertuig en hij kan bij het laden en lossen der goederen 
betrokken worden. 

Motivatie 
In België hebben enkel leerlingen en werkzoekenden die, respectievelijk, een 
studiegetuigschrift BSO ‘bestuurder vrachtwagens’ hebben of het getuigschrift van de VDAB-
beroepsopleiding ‘vrachtwagenchauffeur’, een erkend getuigschrift van vakbekwaamheid 
waarvan sprake is in artikel 5 van de EG-verordening 3820/85 van de Raad tot harmonisatie 
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (zie KB van 23 maart 1993 
betreffende het rijbewijs). Personen die al jaren werken als vrachtwagenchauffeur en die niet 
via de VDAB of het beroepssecundair onderwijs instroomden, hebben dus geen attest van 
vakbekwaamheid. Een titel van beroepsbekwaamheid zou dit euvel kunnen oplossen. 
 
Personen die kunnen aantonen dat zij beschikken over de (deel)competenties voor dit beroep, 
kunnen via een titel aantonen dat ze geschikt zijn om vrachtwagenchauffeur te zijn en 
daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen. Dit geldt zeker ook voor nieuwkomers die 
het beroep in een ander land uitoefenden en die via een titel effectief kunnen bewijzen over de 
vereiste competenties te beschikken. 
Voor werkgevers kan een titel dus een duidelijke meerwaarde bieden doordat de titel 
zekerheid biedt dat sollicitanten beschikken over de benodigde competenties voor de 
uitoefening van het beroep. 
 
In het kader van de Europese richtlijn 2003/59 van 15 juli 2003 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en de nascholing van 
bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde 
voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr3820.85 van de Raad en Richtlijn 
91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van de richtlijn 76/914/EEG van de Raad, is het 
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wenselijk dat de FOD Mobiliteit en Vervoer de titel van beroepsbekwaamheid voor 
vrachtwagenchauffeur gelijkschakelt met het vakbekwaamheidsgetuigschrift voor 
beroepschauffeurs volgens de Europese normen. 

Selectiecriteria 
Het beroep vrachtwagenchauffeur is een knelpuntberoep. Het komt onder de volgende 
benameningen voor in de lijst knelpuntberoepen: vrachtwagenbestuurder (nijverheidswerven, 
bouwwerven), bestuurder lichte vrachtwagen – vaste vrachtwagen (max 7,5 ton), bestuurder 
zware vrachtwagen – vaste wagen (+7,5 ton), bestuurder van trekker met oplegger, bestuurder 
van zware vrachtwagen met aanhangwagen, chauffeur distributie. De redenen voor het 
knelpuntkarakter zijn voornamelijk de hoge eisen inzake competenties (bv. talenkennis), de 
onregelmatige uren, in sommige gevallen de lage verloning, het imago en ook de lage 
instroom.   
 
Uit een ECWS-studie blijkt dat de transportsector qua vertegenwoordiging van allochtonen in 
de totale bevolking van België goed scoort. Een titel van beroepsbekwaamheid zou aan 
nieuwkomers de kans geven om (al dan niet na een aanvullend opleidingstraject) hun 
competenties te laten certificeren en zo in te stromen in onze sector. Om 
arbeidsgehandicapten de kans te geven om in te stromen, organiseert het BIVV (Belgisch 
Instituut voor Verkeersveiligheid) een opleiding op een speciaal voertuig zodat ze een rijbewijs 
C en/of CE kunnen behalen en/of behouden. Om de kansen van werkzoekende 
arbeidsgehandicapten te verhogen, werd in 2004 aan de verantwoordelijken van de 
opleidingscentra voor vrachtwagenchauffeurs (i.s.m. BIVV) gespecialiseerde informatie 
aangereikt om, in het algemeen, de medische selectie van gehandicapte werkzoekenden door 
VDAB te verfijnen en om, in het bijzonder, te vermijden dat gehandicapte werkzoekenden ten 
onrechte op medische gronden geweerd worden uit de VDAB-beroepsopleiding tot 
vrachtwagenchauffeur. 
 
Opleidingen voor vrachtwagenchauffeur kan men al meer dan 30 jaar volgen bij de VDAB. 
Sinds een 15-tal jaren organiseren een aantal scholen een optie ‘vrachtwagenchauffeur’ in de 
derde graad van het beroepssecundair onderwijs. In het Onderwijs voor Sociale Promotie 
(VIVO Kortrijk) bestaat eveneens de mogelijkheid om een opleiding tot vrachtwagenchauffeur 
te volgen. 
Rekening houdend met de Europese regelgeving en de impact hiervan op het beroep van 
vrachtwagenchauffeur, werd vanuit de sector in samenwerking met VDAB en onderwijs een 
sectorale leidraad ontwikkeld waaraan zowel de opleidingen van VDAB als onderwijs dienen te 
beantwoorden. 
 
In het kader van de permanente vorming van vrachtwagenchauffeurs die in de sector van 
goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden werken, is er een 
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uitgebreid aanbod van opleidingen, vooral in samenwerking met VDAB en SYNTRA, 
aangevuld met gespecialiseerde opleidingsverstrekkers.  
 
Werkgevers uit de sector van het goederenvervoer en de goederenbehandeling voor rekening 
van derden, kunnen hun werknemers die nog geen rijbewijs voor vrachtwagen hebben, een 
opleiding laten volgen bij een erkende rijschool. Hiervoor wordt een tussenkomst gegeven 
door het sociaal fonds. Bedrijven uit de sector kunnen die tussenkomst ook vragen voor 
werkzoekenden die in het kader van een IBO een rijbewijs halen via een erkende rijschool. 
Specifiek voor IBO’s werd door de sector met de VDAB een raamakkoord ontwikkeld, waarin 
de modaliteiten waaraan een IBO voor vrachtwagenchauffeur dient te voldoen, werden 
opgenomen. 
Voor werknemers uit andere sectoren die na het behalen van een rijbewijs via een erkende 
rijschool in dienst treden van een werkgever uit de sector, is eveneens een tussenkomst 
mogelijk. 
Daarnaast zijn er vooropleidingen die erop gericht zijn de doorstroom van personen uit 
kansengroepen naar de beroepsopleiding tot vrachtwagenchauffeur te verhogen. 
 
De VDAB (promotor) en het Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer zetten in 2004 het 
SIMTRANS-project op. SIMTRANS is een ESF3 zwaartepunt 6 project en beoogt de 
vakbekwaamheid van (werkzoekende) vrachtwagenchauffeurs te screenen, op peil te 
brengen/houden en bij te spijkeren met het oog op werk vinden. Daartoe wordt innovatief 
leermateriaal – d.i. test- en cursusmateriaal en efficiënte leertrajecten – ontwikkeld met behulp 
van simulators. SIMTRANS speelt in op de basiskwalificatie (zoals voorzien in EU-richtlijn 
2003/59) door een aanpassing van het cursus- en screeningsmateriaal voor werkzoekenden 
van de VDAB met behulp van simulators.  
 
Op uitdrukkelijke vraag van de sociale partners worden bij de VDAB sectorale screenings 
uitgevoerd bij werkzoekenden die beroepsaspiraties hebben die gelinkt zijn aan de sector van 
het goederenvervoer voor rekening van derden. Deze screenings (administratief en technisch) 
kunnen verder gevaloriseerd worden door ze in te bedden in het geheel van acties en 
maatregelen die dienen ontwikkeld te worden in het kader van de titel van 
beroepsbekwaamheid (o.a. erkenning en beoordeling van competenties). 
 
Vrachtwagenchauffeur is een mannenberoep. Binnen de sector van goederenvervoer en 
goederenbehandeling loopt reeds twee jaar een sensibiliseringscampagne “Pakkende jobs 
voor stapelgekke dames”, gericht op de verhoging van de instroom van vrouwen in de 
opleiding en tewerkstelling in de logistieke sector (magazijnmedewerker, bestuurder 
heftruck/reachtruck). Dit project is ontstaan vanuit het VLOT project (Vrouwvriendelijke 
Logistieke Opleiding en Tewerkstelling). De ontwikkelde methodieken kunnen verder ingezet 
worden naar het beroep van vrachtwagenchauffeur. 
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Potentieel 
Het geschatte potentieel door de sector goederenvervoer over de weg voor derden, aan 
kandidaten voor een titel is 30.000. Het eigenlijke potentieel zal hoger zijn omdat het een 
transsectoraal beroep is. 
 
06/26 zelfstandige kapper 

Overeenstemmende beroepsprofiel 
De SERV-beroepencluster ‘haartooi’, het onderdeel ‘kapper-salonbeheerder’ dat in de loop 
van het 1ste kwartaal van 2006 zal worden aangevuld met de activiteiten en competenties van 
een zelfstandige kapper. Vervolgens zal onmiddellijk gestart worden met de standaard. 

Korte omschrijving 
De zelfstandige kapper beheert een eigen kapsalon en is verantwoordelijk voor de werking en 
de organisatie van het kapsalon. Hij werkt alleen of met personeel. Hij staat in voor het 
bedrijfsbeheer en voor het personeelsbeleid als hij personeel in dienst heeft. Hij verzorgt 
daarnaast het haar (soms ook baard en snor) van klanten door te wassen, te knippen, te 
kleuren en/of vorm te geven naar wens van de klant of naar een bepaald model. Hij geeft ook 
advies in verband met haar- en hoofdhuidverzorging, algemene opmaak, manicure en 
haarstukverzorging.  

Motivatie 
Het is een beschermd beroep in het kader van de vestigingswet waar zich een duidelijk beleid 
opdringt over titels van beroepsbekwaamheid. In het kader van de administratieve 
vereenvoudiging heeft de Federale Regering immers beslist de vestigingswetgeving aan een 
kritisch onderzoek te onderwerpen, met 3 belangrijke criteria als richtlijn, nl. het 
onderwijsniveau, het belang van de consument, en het economisch belang. 
De competenties die vereist zijn om het profiel van de zelfstandige met succes in te vullen 
kunnen moeilijk en/of onvoldoende op BSO niveau ingevuld worden. 
 
Een recente ontwikkeling wil dat het aantal kapsalons met de jaren slinkt (18.742 in 2000 – 
16.160 in 2004/bron BTW). Het jaar 2004 telde 738 nieuwe bedrijven in de coiffure ten 
opzichte van 62 faillissementen. In de periode 2002-2004 zijn 3.500 handelsregisters 
ingetrokken (bron BTW). De oorzaken van dit falen zijn: onvoldoende kennis op gebied van 
het bedrijfsbeheer en het niet inschatten van de harde en intensieve inzet die het runnen van 
een kapsalon vergt. De titels zouden ertoe kunnen bijdragen dat de competentievereisten 
realistischer worden ingeschat. 
 
De consument is modebewust, veeleisend en verwacht een specifieke behandeling, 
gebaseerd op andere vaardigheden dan het gewone wassen en drogen. Dit kan door de 
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kwalitatieve criteria te verhogen. Deze criteria worden niet altijd via de opleiding behaald. Een 
titel kan die competenties wel zichtbaar maken en erkennen. 
Zoals hierboven vermeld is de markt regressief, wat een grote druk veroorzaakt bij de 
zelfstandige kapper/kapster op gebied van efficiënt gebruik van de marketing tools, 
commerciële vaardigheden en organisatorische competenties. De overheid verlangt een groter 
professionalisme van de zelfstandige kapper. Een titel kan hiertoe bijdragen. 
 
Vele EU–burgers die het beroep in de praktijk hebben geleerd, hebben nood aan een 
erkenning om zich in regel te stellen met de vigerende wetgeving. Aan de hand van deze titel 
kunnen ze hun competenties bewijzen. 

Selectiecriteria 
Het kappersberoep is al langer een knelpuntberoep. De voornaamste oorzaken zijn de 
kwaliteit van de opleiding, het zware werk en de ongunstige tijdregeling.  
 
Er is in de sector een grote instroom van allochtone werknemers (95 nationaliteiten en een 
penetratie die hoger ligt dan de nationale allochtone populatie). De culturele eigenheid van 
bepaalde allochtone gemeenschappen stellen specifieke eisen aan de uitoefening van het 
beroep, deze behoeften kunnen enkel ingevuld worden door mensen die tot deze 
gemeenschap behoren. Deze economische activiteit zal zonder aangepaste middelen buiten 
de geldende regels georganiseerd worden.  
De herenkapper is een knelpuntberoep, het PC heeft een commissie ingesteld om dit 
probleem aan te pakken. Een titel zou de instroom bevorderen van allochtone kappers, die 
zich, door hun cultuur, enkel  tot het mannelijk cliënteel kunnen focussen. 
Er zijn meer vrouwen dan mannen in het beroep. Oudere vrouwen, die na de opvoeding van 
de kinderen opnieuw op de arbeidsmarkt zou willen functioneren kunnen via deze erkenning 
van competenties een kans krijgen. 
 
Er bestaan schoolse opleidingen, zowel in het initiële als in het volwassenenonderwijs, maar 
de kwaliteit van die opleiding (vooral in het secundair) laat sterk te wensen over.  
Het ondernemersopleiding van de SYNTRA biedt wel mogelijkheden, maar is eerder gericht tot 
de jongeren uit het leerlingwezen.  
 
De sector stelt vast dat er een dualiteit bestaat tussen de opleiding kapper, die in staat is 
overeenkomstig de CAO van 02/07/01 betreffende de functieclassificatie 1A,1B, 2, 3 te werken 
en de opleiding kapper in de classificaties 4 en 5. Daar waar een opleiding BSO kan volstaan 
voor de eerste 3 classificaties, stelt de sector zich ernstige vragen over de aanpassingen van 
de diploma’s aan de gestelde eisen op het Europese niveau C. 
Binnen het Europees sociaal overleg is de problematiek van het definiëren van de 
beroepscompetenties uitvoerig uitgediept. Een beleidsnota is klaar tot en met niveau C. Er kan 
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best beroep gedaan worden op deze expertise om de nationale criteria voor het bepalen van 
de beroepscompetenties vast te leggen. 
De sector mist echter een objectieve meting voor het bepalen van diverse kwalificatieniveaus. 
Ook hier zou een duidelijke en officiële definitie van de verschillende competenties en hun 
beheersingsniveaus een oplossing bieden voor de toekomstige zelfstandige kapper/kapster.  

Potentieel 
Geen gegevens beschikbaar. 
 

3 . 3 .  B i j k o m e n d e  v o o r s t e l l e n  

Arbeidsmarktconsulent 
In 2006 zal de SERV starten met het opstellen van een beroepenstructuur van alle functies die 
onder de noemer ‘arbeidsmarktconsulent’ kunnen vallen, om dan in 2007 titels te ontwikkelen. 
Hiervoor zal het Overlegplatform Arbeidsmarktbemiddeling binnen de SERV worden 
geactiveerd. De SERV zal er ook op toezien dat de competenties die nodig zijn om te werken 
met kansengroepen op de arbeidsmarkt aan bod zullen komen in de profielen en dus ook in de 
eventuele standaarden.      

Intercultureel bemiddelaar 
De SERV stelt voor in de loop van 2006 het consultatieproces in gang te zetten over het 
voorstel ‘intercultureel bemiddelaar’. Er zal worden nagegaan met alle relevante actoren of 
hiervoor een draagvlak bestaat. Hiervoor zal de Commissie Diversiteit binnen de SERV als 
platform worden ingeschakeld. Indien het consultatieproces nog in 2006 tot het besluit leidt dat 
er een draagvlak is voor een titel van beroepsbekwaamheid, zal einde 2006 gestart worden 
met het beroepsprofiel. De SERV zal erop toezien dat dit wordt afgestemd met eventuele 
verwante profielen (bv. dat van de ervaringsdeskundige). 

Informaticaprofielen 
De SERV heeft zowel de minister als van de vertegenwoordigers van personen met een 
arbeidshandicap voorstellen gekregen om titels uit te werken voor informaticaprofielen. De 
SERV stelt voor hiervoor in de loop van 2006 na te gaan met de Commissie Diversiteit én met 
de betrokken sectoren of een draagvlak bestaat voor beroepsprofielen om dan eventueel in 
2007 titels voor te stellen. Er zal ook worden nagegaan welke actoren moeten worden 
betrokken bij het ontwikkelwerk.  

Tolk gebarentaal of varianten 
Ook hiervoor stelt de SERV voor in de loop van 2006 grondiger te consulteren of er een 
draagvlak voor gevonden kan worden en met welke partners dan eventueel de 
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beroepsprofielen en later de standaarden moeten worden opgesteld. Titels zouden dan in 
2007 kunnen volgen. Hiervoor zal ook de Commissie Diversiteit binnen de SERV als platform 
worden ingeschakeld. 

Voorstellen van de vertegenwoordigers van de allochtonengemeenschappen en van 
personen met een arbeidshandicap 
De SERV heeft ook nog andere voorstellen gekregen van de vertegenwoordigers van de 
allochtonengemeenschappen en van personen met een arbeidshandicap. De SERV zal in 
2006 nagaan wat het draagvlak is voor die voorstellen en dan eventueel in de loop van 2006 
profielen maken. Dergelijke titels zouden dan in 2007 op de lijst kunnen komen van 
prioriteiten. Ook voor dit overleg zal de Commissie Diversiteit worden ingeschakeld en 
eventueel betrokken sectorale sociale partners.   
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4.  Overzichtstabel  

 Paritair 
voorstel 

Knelpunt
-beroep 

Arbeids-
marktrele-

vantie 

Kansengroepen, ihb 
kortgeschool-den, allochtonen 

en vrouwen 

Beroepsprofiel 

06/01  
Assistent-
podiumtechnicus 

X X X Kortgeschoolden en oudere 
werknemers 

X 

06/02  
Bestuurder mobiele 
kraan 

X X X Voor kansengroepen in het 
algemeen 

X 

06/03 
Calculator bouw 

X X X Kortgeschoolden en oudere 
werknemers 

X 

06/04 
Heftruckchauffeur 

X X X Allochtonen en nieuwkomers X 

06/05 
Installateur liften 

X X X Voor kansengroepen in het 
algemeen 

2006 

06/06 
Kapper-opleider 

X X X Ondersteuning van allochtonen en 
nieuwkomers  

X 

06/07 
Keukenmedewer-
ker 

X X X Voor kansengroepen in het 
algemeen 

X 

06/08 
Koelmonteur 

X X X Kortgeschoolden 2006 

06/09 
Magazijnmede-
werker 

X X X Allochtonen en nieuwkomers X 

06/10 
Mecanicien 
vrachtwagens 

X X X Kortgeschoolden en vrouwen X 

06/11 
Monitor beschutte 
en sociale 
werkplaatsen  

X X X Kortgeschoolden en oudere 
werknemers 

X 

06/12 
Onderhoudstech-
nicus liften 

X X X Voor kansengroepen in het 
algemeen 

2006 

06/13 
Pijpfitter 

X X X Voor kansengroepen in het 
algemeen 

2006 
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 Paritair 
voorstel 

Knelpunt
-beroep 

Arbeids-
marktrel-

vantie 

Kansengroepen, ihb 
kortgeschool-den, allochtonen 

en vrouwen 

Beroepsprofiel 

06/14 
Podiumtechnicus 

X X X Oudere werknemers en 
kortgeschoolden 

X 

06/15 
Productieoperator 
voeding 

X X X Kortgeschoolden, allochtonen en 
vrouwen 

X 

06/16 
Reachtruckchauf-
feur 

X X X Allochtonen en nieuwkomers X 

06/17 
Rigger-monteerder 

X X X Voor kansengroepen in het 
algemeen 

2006 

06/18 
Stellingbouwer 

X X X Kortgeschoolden X 

06/19 
Stikster 

X X X Kortgeschoolden en vrouwen X 

06/20 
Tapijt- en 
fluweelwever 

X X X Allochtonen en vrouwen X 

06/21 
Toneelmeester 

X X X Kortgeschoolden X 

06/22 
Uitsnijder-uitbener 

X X X Allochtonen X 

06/23 
Verhuizer-drager 

X X X Allochtonen en kortgeschoolden 2006 

06/24 
Verhuizer-inpakker 

X X X Allochtonen en kortgeschoolen 2006 

06/25 
Vrachtwagenchauff
eur 

X X X Allochtonen en kortgeschoolden X 

06/26 
Zelfstandige kapper 

X X X Vrouwen en  
allochtonen  

X 
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Bijlage: Lijst van titels in 2005 

In 2005 zijn reeds voor volgende beroepen titels van beroepsbekwaamheid ingevoerd: 
 autobuschauffeur 
 autocarchauffeur 
 begeleider buitenschoolse kinderopvang 
 brood- en banketbakker 
 call center operator 
 industrieel schilder 
 kapper 
 kapper-salonbeheerder 
 platwever 
 torenkraanbestuurder 


