Wie kan deelnemen?
Iedereen die zijn ervaring heeft opgebouwd op de
werkvloer kan deelnemen.
De enige voorwaarden zijn dat je:
• 18 jaar bent of deeltijds leerplichtig
• Werkende, werkzoekende of zelfstandige bent
• Op eigen initiatief deelneemt, dus onafhankelijk
van je werkgever.

Ervaringsbewijs
Podiumtechnieken

Voor het ervaringsbewijs Toneelmeester moet je
reeds in het bezit zijn van een ervaringsbewijs
Podiumtechnicus.

Wat kost het?
De begeleiding en de deelname aan de praktijkproeven zijn volledig gratis.
.
Het project wordt immers gesubsidieerd door het
Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams
Cofinancieringfonds. Het wordt met praktische
middelen ondersteund door de Cultuurcentra
waar de begeleidingen en beoordelingen doorgaan.

Wanneer kan je starten?
De begeleidingen en beoordelingen zijn op afspraak. Je kan dus op elk moment starten. Neem
contact op met het testcentrum, dan maken we
een afspraak die binnen jouw tijdsschema past.

Waar kan je terecht?
Het

testcentrum

komt

naar

je

toe!

Om zo vlot mogelijk bereikbaar te zijn hebben we
gekozen voor begeleidingen en beoordelingen op
afspraak in elke provincie. Verschillende Cultuurcentra stellen hiervoor hun infrastructuur ter
beschikking.

Testcentrum Podiumtechnieken RITS
Erasmushogeschool Brussel
Campus Bottelarij | Delaunoystraat 58 | B-1080 Brussel
T +32(2) 411 42 87 | M +32 (475) 78 19 90
info@podiumtechnieken.be | www.podiumtechnieken.be

Het testcentrum podiumtechnieken

Waarom een ervaringsbewijs?

Begeleiding

Het testcentrum podiumtechnieken RITS is een
erkend centrum voor het behalen van het ervaringsbewijs Assistent Podiumtechnicus, Podiumtechnicus en Toneelmeester.

Vele podiumtechnici hebben hun vak geleerd op
de scène. Ze begonnen aan de loskade, leerden
van collega's en bouwden in de loop van jaren ervaring op. Ze groeiden door tot volwaardige assistenten, podiumtechnici of toneelmeesters. Ze kunnen deze ervaring echter niet altijd aantonen en
lopen op die manier soms carrièrekansen mis.

De begeleider zal, samen met jou, bekijken welke
ervaring je bezit. Dit doen we aan de hand van
een "talentenmap". Een "talentenmap" is een samenbrengen van alle informatie en documenten
die je ervaring kunnen aantonen. Op basis van
het begeleidend gesprek zal je een advies krijgen.
Dit advies geeft je een idee of je kans maakt om
te slagen voor de praktische proeven. De begeleider kan ook aangeven wat je eventueel moet bijschaven om je kansen te verhogen. Het advies is
vrijblijvend, je bepaalt uiteindelijk zelf of je de
proeven doet of niet. De "talentenmap" blijft jouw
eigendom, je kan ze later nog gebruiken bij vb.
sollicitaties.

Het centrum komt tegemoet aan de verzuchting
van vele ervaren podiumtechnici die een erkenning willen van de competenties die ze op de
werkvloer hebben vergaard.
Het centrum is erkend door de Vlaamse Overheid
en ondersteund door het ESF (Europees Sociaal
Fonds).

Wat is een ervaringsbewijs?
Een ervaringsbewijs is een certificaat dat wordt
uitgereikt door de Vlaamse Overheid. Het is een
erkenning van de competenties die je vergaard
hebt tijdens je werk of je vrije tijd.
Het certificaat bevestigt dat je voldoet aan de
voorwaarden die door de sector, samen met de
SERV, zijn opgesteld. Deze voorwaarden zijn
vastgelegd in beroepscompetentieprofielen, beschrijvingen van wat een gemiddelde beroepsbeoefenaar zou moeten kunnen en kennen om zijn
beroep te kunnen uitvoeren.
Je kan een ervaringsbewijs bekomen nadat je een
test hebt afgelegd. Deze test is ook door de sector
samen met de SERV opgesteld en staat beschreven in een standaard.

De minister van werk heeft hiervoor, samen met
zijn Europese collega's, een oplossing uitgewerkt:
het ervaringsbewijs. Het kan gebruikt worden als
bewijs van ervaring bij sollicitatie of promotie. Op
die manier versterkt het de plaats van ervaren
technici op de arbeidsmarkt. Het toont immers objectief en onafhankelijk aan dat je in staat bent om
een beroep uit te oefenen. De Vlaamse Overheid
reikt de attesten uit en staat garant voor kwaliteit
en niveau.

Hoe werkt het?
Om een ervaringsbewijs te bekomen doorloop je
een aantal stappen. We zetten ze hieronder kort
op een rij. Voor meer details kan je de infomap
voor deelnemers downloaden op onze website.
Info
We geven geregeld informatiesessies. Wil je hiervan op de hoogte blijven, stuur dan een mailtje
naar info@podiumtechnieken.be. Je kan ons uiteraard ook altijd bellen of mailen met vragen.
Inschrijven

Er zijn momenteel voor podiumtechnieken 3 standaarden waarvoor een testcentrum aangeduid is:
• assistent podiumtechnicus (m/v)
• podiumtechnicus (m/v)
• toneelmeester (m/v)

Denk je dat het ervaringsbewijs iets voor jou is,
dan kan kan je je inschrijven voor een begeleiding
of meteen voor een test. Je kan de inschrijvingsformulieren op de website downloaden of je kan ze
op een infosessie direct invullen. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. Zodra we je
inschrijving ontvangen hebben zullen we je contacteren voor een afspraak in jouw buurt.

Beoordeling
De beoordeling bestaat uit twee delen. Eerst zullen de beoordelaars je talentenmap beoordelen.
Het is immers mogelijk dat ze op basis van je talentenmap reeds overtuigd zijn van (een aantal
van) je vaardigheden en dat die dus niet meer
moeten getest worden. In een volgende stap
doorloop je de praktische proeven. Meer details
over de proeven vind je op de website en in de
infomap. Je krijgt een aantal opdrachten die je
uitvoert zoals je dat anders zou doen. Dit duurt
ongeveer een dag. Je krijgt na elke proef de mogelijkheid om in een gesprek uitleg te geven. Op
het eind van de dag evalueer je samen met de
beoordelaars je werk.
Erkenning
Als je geslaagd bent voor de proeven vraagt het
testcentrum voor jou een ervaringsbewijs aan bij
de erkenningsinstantie (Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie). Het ervaringsbewijs wordt rechtstreeks naar jou thuis gestuurd.

Meer weten?
www.podiumtechnieken.be

