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Inleiding 

Uit de eerste fase van het PWO onderzoeksproject “OPTiV”, Opleidingen 

PodiumTechniek in Vlaanderen, bleek dat er nood was aan een gedetailleer-

de omschrijving van de inhoud van de beroepscompetentieprofielen. Het 

aanvoelen van de meeste lesgevers en stagebegeleiders was immers dat de 

beroepscompetentieprofielen onvoldoende gedetailleerd waren en te veel 

interpretatiemogelijkheden lieten. Dit resulteerde in opleidingen die tot het-

zelfde beroep leiden, maar grote verschillen in de programma’s vertonen. 

Het deelonderzoek, waarvan U de weerslag nu leest, ontwikkelde een 

schrijfwijze en methodiek om tot een voldoende gedetailleerde omschrijving 

te komen. Als testcase omschreven we de competenties, attitudes en kennis 

voor de assistent podiumtechnicus en de podiumtechnicus. We vertrokken 

hiervoor vanuit de door DBO ontwikkelde structuur. 

Gedurende het deelonderzoek bleek dat de ontwikkelde schrijfwijze voor tal 

van andere toepassingen bruikbaar is. Zo werd vb. in samenwerking met het 

REcoEP project de link gelegd met veiligheids- en ecologische parameters. 

We geloven dat de ontwikkelde methodiek tot een praktisch werkbaar geheel 

heeft geleid dat ook voor andere sectoren als inspiratiebron kan dienen. 

De inhoud kwam tot stand in samenwerking met medewerkers uit zowel een 

onderwijscontext als een professionele context. We willen hen hier dan ook 

hartelijk bedanken voor hun inzet.   

We bieden de competentieomschrijvingen en de ontwikkelde concepten in 

open source aan. Ze werden immers ontwikkeld met overheidsfondsen. We 

hopen dat hierdoor de kwaliteit van zowel onderwijs als werkveld verhoogt. 
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Onderzoeksmethode 
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Onderzoeksmethode 

Om tot het gewenste resultaat te komen gebruikten we vooral een participa-

tieve onderzoeksmethode. Hiervoor zijn verschillende redenen. Enerzijds is 

er weinig literatuur beschikbaar over de concrete werkwijzen van de actoren 

op de werkvloer en anderzijds evolueren de methodieken en zienswijzen 

zeer snel. 

We namen deel aan de ontwikkeling (en evaluatie) van een aantal program-

ma’s TSO, de DBO profielen en het afgeleide programma voor Syntra Leer-

tijd. Uiteraard gaven de herzieningen van het programma RITS en de testen 

voor het ervaringsbewijs ook extra input. De deelname aan het schrijven van 

deze “afgeleide producten” gaf ons een goed inzicht in hoe deze tot stand 

kwamen en wat de concrete problemen zijn bij het ontwikkelen en het ge-

bruik. 

We maakten gebruik van de resultaten van eerdere projecten waar we als 

kenniscentrum aan deelnamen of die we als “silent partner” opvolgden. Het 

gaat dan o.a. om: 

 Het TTT-LPT project, waaruit we de schrijfwijze en een deel van de 

competentie-inhoud gebruikten als vertrekpunt. Waar mogelijk werd 

ook de link naar de internationale omschrijvingen aangehouden. 

 Het PraPAT project, dat het kenniscentrum in opdracht van VLOR 

uitvoerde. Hieruit werden vooral de attitudes gedistilleerd en de tips 

om eraan te werken. 

 Het CAPE-SV project, waar we een aantal inzichten rond weging van 

competenties uit betrokken. 

De vele discussies en informele contacten in het kader van ons netwerk 

brachten nieuwe inzichten en mogelijkheden aan het licht. We denken dan 

vooral aan het werk met het EVC promotorenteam, de themawerking van het 

ESF – ervaringsbewijs, het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, BASTT 

en het Overleg Opleidingen Podiumtechniek. Anderzijds waren de individue-

le contacten met lesgevers en stagebegeleiders van onschatbare waarde.  
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Zij hebben als eindgebruikers immers het beste zicht op de werkelijke no-

den. 

Op internationaal vlak toetsten we de resultaten af met collega’s van CFPTS 

uit Parijs, Academia teatro alla Scala uit Milaan, Scenart uit Bucharest, Plasa 

uit Londen, Dramatisk instituted uit Stockholm, de social partners van de 

performing arts,  OISTAT, … Dit gaf ons een breder kader en inzicht in de 

mogelijkheden om op internationaal niveau bruikbare units te creëren. 

Tot slot werkten we intensief samen met het REcoEP project rond de add-

on’s over veiligheid en ecologie. 

 

Validatie door de sector 

Er heeft op het eind van het project geen finale validatie door de sector 

plaatsgevonden. De resultaten zijn wel opgenomen in verschillende pro-

gramma’s en ze worden verspreid door meerdere koepels en organisaties. 

Naar de toekomst toe lijkt een formele validatie wenselijk. Dit kan vb. in com-

binatie met het uitwerken van de competenties voor de specialisten. 
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De podiumtechnicus verzorgt het artistiek-technisch gedeelte van een voor-

stelling. Hij houdt zich bezig met belichting, geluid, beeldprojectie, decor, 

podiummechanica en met de organisatie van het geheel. De podiumtech-

nieken zijn een beroepsgroep binnen de podiumkunsten. 

Een van de eigenheden van de podiumkunsten is het creatieproces: er wor-

den nieuwe, nog niet bestaande voorstellingen gemaakt. Dit vraagt een cre-

atieve, artistieke inbreng van de podiumtechnici. Deze inbreng stijgt naarma-

te het niveau van de technicus stijgt. Waar de assistent zich hoofdzakelijk 

met technische zaken bezighoudt en weinig betrokken is bij het productie-

proces, zal van de podiumtechnicus / operator verwacht worden dat hij parti-

cipeert in zowel het productie- als uitvoeringsproces. Hij “speelt mee” met de 

acteurs, muzikanten of dansers. Daarvoor zijn competenties noodzakelijk die 

ook bij de performers aanwezig zijn.  

Er wordt ook een duidelijk inhoudelijke inbreng verwacht bij het creatiepro-

ces. Technici staan immers in voor het vertalen van het artistieke concept 

naar een technische uitvoering. Hiervoor moeten ze het artistieke concept 

begrijpen en erover kunnen communiceren met de ontwerpers en het artis-

tieke team. 

Het creëren heeft invloed op het niveau van vb. veiligheidscompetenties, 

veelal moet de regelgeving eerder geïnterpreteerd worden, dan dat bestaan-

de regels kunnen gevolgd worden. Dit is ook op technisch vlak zo, bestaan-

de technieken worden op een nieuwe manier aangewend. Daarvoor is een 

diepgaander en breder begrip van de technieken noodzakelijk. 

We kunnen binnen het veld van de podiumkunsten verschillende disciplines 

onderscheiden die uiteraard ook specifieke competenties van de technici 

vereisen. Een theatervoorstelling vraagt immers een andere technische aan-

pak dan een dansvoorstelling of een muziekuitvoering. Meer en meer wor-

den ook cross-overs gemaakt met andere kunstdisciplines als beeldende 

kunst en film. Ook dit vraagt specifieke vaardigheden. In de praktijk zullen 

De complexiteit van de podiumtechnieken 
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ook de evenementensector en de toeleveranciers podiumtechnici tewerk 

stellen. Ook hier worden specifieke eisen gesteld. 

Technici worden zowel tewerkgesteld in receptieve huizen als in (reizende) 

gezelschappen. Uiteraard zal dit een variatie opleveren in het takenpakket. 

Zo zal de receptieve technicus eerder technische aspecten beheren, waar 

de gezelschapstechnicus dieper in het creatieproces betrokken is. Veel tech-

nici werken als freelancer. Dit kan zowel als zelfstandige, als interim of als 

loontrekkende met korte contracten zijn. Ook dit vraagt specifieke competen-

ties in vb. administratie of planning. 

Het beroepsprofiel is opgesteld als een getrapt profiel. De podiumtechnicus 

beheerst ook alle competenties van de assistent, de toneelmeester beheerst 

dan weer alle competenties van de podiumtechnicus. In kleinere organisa-

ties zal de toneelmeester ook effectief voor alle facetten van de podiumtech-

niek instaan. 

De technische complexiteit van het beroep zit in eerste instantie in de hori-

zontale specialisatie, de technicus moet over een heel breed gebied de nodi-

ge vaardigheden bezitten eerder dan een grote specialisatie in een vakge-

bied. Er is wel een trend merkbaar naar een grotere specialisatie. De ge-

bruikte technologie wordt immers complexer. Er ontstaan dus meer gediffe-

rentieerde beroepen. 

Samengevat kan men stellen dat de technici niet onder een noemer te vat-

ten zijn. Hun opdracht varieert zowel op het vlak van technische inhoud als 

van artistieke inbreng. 
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Doel en opzet 

In de afgelopen jaren heeft de sector podiumkunsten, waaronder de podium-

technieken* ressorteren, meegewerkt aan het vormgeven van beroepsprofie-

len, opleidingen, standaarden voor ervaringsbewijzen, tools voor competen-

tiemanagement en projecten rond uitwisselbaarheid van competenties, in-

schaling en levenslang leren. Hierbij is het oorspronkelijke beroepscompe-

tentieprofiel minstens 12 keer “vertaald” in andere formats, structuren of mo-

dellen. Het resultaat is een weinig transparant geheel. Uit een analyse van 

deze “vertaaloefeningen” komen een aantal knelpunten naar voor: 

 Er zijn grote verschillen waarneembaar tussen de interpretaties van de 

competenties. 

 Er is onduidelijkheid over de relatie tussen identieke competenties die 

op meerdere (EQF**) niveaus voorkomen. 

 De verschillende schrijfwijzen*** en formats maken vergelijkingen tus-

sen de systemen zeer moeilijk. Het is haast onmogelijk om twee pro-

fielen naast elkaar te leggen en te vergelijken. Er is telkens een 

“tussentabel” met “kleinst gemene delers” noodzakelijk om de inhoud 

van de verschillende documenten in vergelijkbare eenheden te verta-

len. 

 Attitudes en kenniscomponenten zijn in de meeste schrijfwijzen weinig 

zichtbaar. Nochtans hechten de werkgevers en beroepsbeoefenaars 

groot belang aan de attitudes en zijn de kenniscomponenten essenti-

eel voor de uitbouw van een opleiding.  

* Met “de podiumtechnieken" bedoelen we alle beroepscompetentieprofielen binnen dit vakgebied, dus zowel de 

cluster assistent - podiumtechnicus – toneelmeester als de specialisten licht, geluid en beeld.  

** De verwijzing naar de European Qualification Framework houdt uiteraard ook een directe verwijzing naar de 

VKS, de Vlaamse Kwalificatie Structuur in. We verwijzen naar EQF omdat hierover reeds meer duidelijkheid be-

staat. 

 *** Met schrijfwijze bedoelen we de manier waarop de competenties omschreven worden, het niveau van detail, 

de zinsconstructie, enz. 
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 De huidige schrijfwijze(n) geven onvoldoende detail om de diepgang 

en complexiteit van een competentie in te schatten. Hierdoor is vb. het 

verschil tussen de competenties van een podiumtechnicus en een 

specialist niet zichtbaar. 

 De huidige schrijfwijze(n) maken een eenduidige meting van de com-

petenties niet evident. 

 De beroepsprofielen geven vaak een minimale versie van een beroep 

weer omdat enkel competenties in aanmerking worden genomen die 

in alle gevallen voorkomen. Het totale volume competenties van een 

gemiddelde beroepsbeoefenaar ligt over het algemeen hoger. 

 Er is onduidelijkheid over de relatie tussen (de competenties in) de 

verschillende beroepsprofielen. 

 Er is onduidelijkheid over de inhoudelijke relatie tussen 

“opleidingsprofielen” en “functieprofielen”. 

 Sector en onderwijs schalen de profielen verschillend in t.o.v. EQF of 

onderwijsniveaus. 

 Er is geen link met internationale systemen als ISCO, ESCO of RO-

ME*. 

De achterliggende redenen van deze knelpunten zijn divers en zijn 

(gedeeltelijk) eigen aan de transitie van een kennis-georiënteerde naar een 

competentie-georiënteerde aanpak. Daarnaast zijn visieverschillen tussen 

sector en onderwijs en de concurrentie tussen opleidingen belangrijke oorza-

ken.  

 Ervaren onderwijsverstrekkers blijken het zeer moeilijk te hebben met 

de praktische consequenties van de overstap van kennisoverdracht 

naar competentieontwikkeling. Vooral het feit dat een competentie ten 

volle (en niet voor 50%) gehaald moet worden is een moeilijke stap. 

* ISCO staat voor International Skills, Competencies and Occupations taxonomy, ESCO voor European Skills, 

Competencies and Occupations taxonomy. De Franse ROME taxonomie is hiervan afgeleid. 
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 Het werken met competenties staat in conflict met de  “punten ge-

stuurde” leeromgeving die in de meeste onderwijsinstellingen nog 

steeds in gebruik is.  

 Men wil de competenties overdraagbaar maken. Hierdoor ontstaan 

zeer algemene, ruim interpreteerbare, abstract omschreven maar niet 

meetbare competenties. 

 Elke organisatie heeft zijn eigen formats ontwikkeld die voor alle be-

roepen moeten gebruikt worden. Hierin zijn veelal een aantal “verplicht 

over te nemen” competenties voorzien die gemeenschappelijk zijn 

voor een niveau of studiegebied. Daarnaast wordt het aantal 

“toegelaten” competenties beperkt. Het format gaat ervan uit dat aan 

de hand van vb. 10 competenties een beroep omschreven kan wor-

den. 

 Er bestaat een zekere angst zich te ver vast te leggen in de omschrij-

vingen en later op de resultaten te worden afgerekend. 

 Men houdt bewust of onbewust rekening met de materiële realiteit van 

de eigen organisatie. Dit gaat over vb. de beschikbaarheid van bud-

getten voor dure technieken, beschikbaarheid van lesgevers en stage-

plekken of vragen van concrete bedrijven. 

 Bedrijven wensen snel inzetbare werknemers, opleidingen willen 

werknemers afleveren die ook op lange termijn meekunnen. 

 Inschaling van een beroep heeft financiële consequenties voor bedrij-

ven. 

 Inschaling van een beroep bepaalt wie (op welk niveau) een opleiding 

mag inrichten. 

 De schrijvers van de profielen zijn veelal “professionele vertegenwoor-

digers” die hun organisatie voor meerdere beroepen vertegenwoordi-

gen. Veelal is de binding met de realiteit op de werkvloer erg beperkt 

tot niet bestaande. 
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Met deze denkoefening doen we een poging om tot een eenvormige schrijf-

wijze te komen die zowel voor sector als opleiding bruikbaar is. De bedoeling 

is tot een gemeenschappelijke “backbone” te komen die de verhoudingen 

tussen de verschillende niveaus, beroepen en gebruikers van de competen-

ties duidelijk maakt. Aan deze backbone kan elke gebruiker dan specifieke 

informatie koppelen die voor zijn doelstelling nuttig is. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om opleidingen of functies te uniformi-

seren. In tegendeel, door een concrete omschrijving kan de eigenheid van 

een opleiding of functie duidelijk gemaakt worden. 
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 Uitgangspunten 

We vertrekken voor deze oefening vanuit een aantal vaststellingen: 

 Elk individu en elke beroepsbeoefenaar is uniek. Hij/zij bezit een unie-

ke combinatie van competenties. 

 Elke functie is uniek. De invulling van een functie is eigen aan de spe-

cifieke organisatie en zelfs binnen deze organisatie is het een meer-

waarde als er variaties binnen de functies mogelijk zijn. 

 Elke opleiding is uniek. Een opleiding is een combinatie van inhoud, 

lesgevers, deelnemers en lokale factoren. 

Concreet betekent dit dat competenties zo moeten worden geschreven dat 

het mogelijk is er de verschillende unieke profielen uit samen te stellen. 

Beroepen 

Een van de belangrijkste conclusies uit het TTT-LPT project was dat beroe-

pen, als een reeks van vaststaande, gedefinieerde competenties eigenlijk 

niet bestaan binnen de sector van de podiumkunsten. De invulling van een 

beroep is in elk land en zelfs in elke organisatie anders. Ook binnen een en 

dezelfde organisatie bleken er verschillen te bestaan en dit werd als positief 

ervaren. 

Anderzijds is er een noodzaak aan definiëring.  Onderwijsinstituten, valide-

rende organisaties, het sociaal overleg, ze maken allen gebruik van gestan-

daardiseerde beroepsomschrijvingen om hun opdracht te kunnen uitvoeren. 

We vertrekken in deze oefening van de veronderstelling dat men over het-

zelfde beroep kan spreken indien 60 % gemeenschappelijke competenties 

aanwezig zijn die onder alle omstandigheden bij alle beroepsbeoefenaars 

voorkomen. 

De keuze voor 60% gemeenschappelijke competenties is arbitrair. Het geeft 

voldoende variatiemogelijkheden om met minder beroepsprofielen meer 

beroepen te omschrijven. Het geeft ook voldoende ruimte om de eigenheid 
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van een opleiding te behouden of een functie af te stemmen op de concrete 

noden. 

Het voorbeeld hieronder geeft de verhouding tussen twee beroepen weer, 

de huistechnicus die in een cultuurcentrum de gezelschappen ontvangt en 

de reizende technicus die met een voorstelling van centrum naar centrum 

trekt. Ze hebben een verschillend profiel, maar een voldoende gemeen-

schappelijke stam om over hetzelfde beroep te spreken.  

De specifieke competenties moeten echter wel beschreven worden om de 

complexiteit van het beroep duidelijk te maken. Ze kunnen variëren afhanke-

lijk van de plek waar men werkt of de ervaring die men heeft, maar het volu-

me moet aanwezig zijn. 

60 %

(technicus)

40 %

(specifiek reis)

60 %

(technicus)

40 %

(specifiek huis)

Reizend technicus Huistechnicus

identiek
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De witte raaf  en het mager beestje 

Bij het schrijven van beroepsprofielen werd ons steeds op het hart gedrukt 

dat we niet op zoek mochten gaan naar de witte raaf, de perfecte technicus 

die iedereen wil, maar naar de gemiddelde technicus, die kan functioneren 

in een gemiddelde arbeidsomgeving. 

Door de variatie aan functie-inhoud bij technici resulteerde dit in een profiel 

dat eerder “een mager beestje” beschreef. De extra competenties die ver-

schillen van technicus tot technicus, maar wel noodzakelijk zijn voor het 

functioneren in een bepaalde context, werden immers niet opgenomen. 

De bestaande profielen omschrijven eigenlijk enkel de 60% gemeenschap-

pelijke competenties. Men zou kunnen stellen dat dit voldoende is om in de 

sector te starten, maar om te kunnen blijven functioneren binnen de sector is 

meer nodig. 

De beroepsprofielen zoals ze nu bestaan schatten het beroep dan ook niet 

ten volle naar waarde. Een aanpak met een deel vaste en een deel variabe-

le competenties zou  dit kunnen verhelpen. 
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Bepalen van de competenties 
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Bepalen van de competenties 

De lijst competenties is ontstaan uit een analyse van de beschikbare compe-

tentieprofielen. Hierbij werd gebruik gemaakt van het principe van de “kleinst 

gemene deler”, ontwikkeld in het Europese TTT-LPT project. Kort samenge-

vat komt dit hierop neer dat een competentie in een willekeurig profiel altijd 

als geheel moet voorkomen en dat er eenduidig kan worden bepaald of de 

competentie aanwezig is. 

De competentieomschrijving omvat steeds volgende elementen: 

 Titel, die de inhoud voldoende omschrijft. In meer algemene docu-

menten wordt enkel de titel gebruikt als referentie. Een gemiddelde 

beroepsbeoefenaar moet aan de hand van de titel kunnen inschatten 

wat de competentie betekent. 

 Actieve zin, dit is een alternatieve omschrijving van de titel in de vorm 

van een actie. Deze omschrijvingen worden in een aantal systemen 

gebruikt als referentie. 

 Context, een omschrijving van de reële context waarin de competentie 

voorkomt. Deze context geeft meteen ook aan welke verantwoordelijk-

heid de beroepsbeoefenaar heeft. 

 Niveau, het EQF niveau van de competentie, onafhankelijk van het 

profiel waarin de competentie voorkomt. Hoewel de EQF omschrijving 

hiervoor niet bedoeld is, is het mogelijk om een individuele competen-

tie in te schalen. 

 Gewicht, het gewicht dat de competentie heeft binnen een profiel op 

het gegeven EQF niveau. Het gewicht wordt opgegeven als een ver-

houding tot het gehele profiel. 

 Vakgebied, gezien de podiumtechnieken zich over een gamma aan 

vakgebieden uitstrekken wordt een referentie naar het vakgebied toe-

gevoegd. Hiervoor wordt de lijst gebruikt die in het TTT-LPT project 

ontwikkeld werd. 
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 Plaats in het proces, dit geeft aan waar in het productieproces de com-

petentie het meest zichtbaar is. 

 Meetcriteria, deze geven aan hoe de competentie zichtbaar wordt in 

de gegeven context. Voor complexere competenties kunnen de meet-

criteria in delen worden opgesplitst om de leesbaarheid te vergroten. 

De meetcriteria worden steeds als positieve, enkelvoudige zinnen ge-

schreven. 

 Verwijzingen naar attitude-units (zie verder) 

 Verwijzingen naar onderliggende kennis-units (zie verder) 

 Eventueel worden verwijzingen naar voorliggende competenties mee-

gegeven, dit zijn competenties die noodzakelijk zijn om de omschre-

ven competentie te kunnen halen. 

 Referentiedocumenten, hieronder kunnen verwijzingen naar passages 

uit bestaande profielen worden toegevoegd zodat de interpretatie kan 

gecontroleerd worden. 
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Voorbeeld competentie-unit 
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Schrijven van de competenties 

De competenties zijn afgeleid van bestaande profielen. Het gaat dus eerder 

om de concretisering van de competentie dan om het ontwikkelen van nieu-

we competenties. 

In een eerste fase is een lijst ontwikkeld met de titels van de verschillende 

competentie-units. In deze lijst werden referenties naar de verschillende be-

roepsprofielen en het TTT-LPT systeem toegevoegd. Op deze manier was 

het principe van de kleinst gemene deler gewaarborgd. 

In een tweede fase werden de competenties uitgeschreven en getoetst door 

meerdere beroepsbeoefenaars. 

Tot slot werden de competenties afgetoetst aan de checklist uit het TTT-LPT 

project. Dit garandeert het universele karakter van de competentieomschrij-

ving. 

Checklist competenties 

 Onafhankelijk van de regionale context (geen referenties naar lokale 

situaties of wetgeving) 

 Onafhankelijk van functietitels (geen referenties naar functietitels om-

dat deze variëren van plaats tot plaats) 

 Onafhankelijk van technologie (geen referenties naar specifieke uit-

rusting of toestellen, waar mogelijk) 

 Kleinst gemene deler (het zou onmogelijk moeten zijn een gedeelte 

van een competentie-unit terug te vinden in een profiel / opleidings-

programma / functieomschrijving, het moet mogelijk zijn om ja of nee 

te antwoorden op de vraag of iemand de competentie bezit) 

 Observeerbaar / meetbaar 

 Objectief omschreven 

 Uniek (de unit moet duidelijk verschillend zijn van andere units, over-
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lap is minimaal, als een unit in meerdere velden voorkomt moet deze 

naar een meer algemene categorie verplaatst worden) 

 Zo algemeen mogelijk geschreven, (enkel indien noodzakelijk is de 

inhoud aan een specifiek vakgebied gekoppeld). 

 Niet discriminerend (mag niemand uitsluiten) 

 Leesbaar (de unit is leesbaar en begrijpbaar voor een gemiddelde 

beroepsbeoefenaar) 

 Positieve omschrijvingen (de omschrijving omvat geen zaken die men 

niet doet) 

 Zinsbouw begint met werkwoord (enkelvoud, onvoltooid tegenwoordi-

ge tijd) gevolgd door afbakening 

 Specifiek en gedetailleerd genoeg om verschillen in interpretatie te 

vermijden 

 Duidelijke definitie van het niveau van kennis en vaardigheden (vb. 

het verschil tussen kennen, begrijpen, in staat zijn toe te passen of 

tussen lezen en interpreteren) 

 Geen algemene omschrijvingen als “op de juiste manier” of “op cor-

recte wijze” 

 In een duidelijke context (er mag geen onduidelijkheid zijn over de 

situatie waarbinnen gemeten moet worden) 

 Geen evidente vaardigheden, kennis of attitude (het is evident dat 

men veilig werkt, enkel wanneer dit cruciaal is voor de unit wordt dit 

aangegeven) 

 Geen evidente autonomie aanduiding, enkel indien het niveau onvol-

doende blijkt uit de vaardigheden 

 De unit staat in het grid op de plaats waar hij het meest significant is, 

al komt de inhoud ook op andere plaatsen voor.  
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Voor het bepalen van het gewicht van een enkele competentie zijn we uitge-

gaan van de bestaande profielen. Binnen deze profielen is dan een inschat-

ting gemaakt van het belang van de competentie ten opzichte van het ge-

heel. 

Voor competenties die op meerdere niveaus voorkomen werd in principe 

vertrokken van het laagste niveau waarop de competentie voorkomt. Daarna 

werd de waarde herrekend naar een hoger niveau. De verhouding tussen de 

verschillende niveaus wordt verder in deze tekst uitgelegd. 

In een concept met universele competenties die zowel voor leerdoeleinden 

als voor functiedoeleinden gebruikt worden zijn er twee invalshoeken voor 

het bepalen van het gewicht van een competentie. In een leeromgeving lijkt 

het logisch om de gemiddelde tijd die men besteedt aan het aanleren van 

een competentie als uitgangspunt te nemen. Vanuit een functiegerichte aan-

pak lijkt het evident om het belang binnen een beroep als vertrekbasis te 

nemen. 

Binnen deze oefening hebben we gebruik gemaakt van het gemiddelde tus-

sen beide getallen. Gezien we vertrokken vanuit een bestaand profiel wer-

den de getallen herleid naar de verhouding t.o.v. het totale profiel. 

Het lijkt ons aangewezen om een meer gedetailleerde en universele reken-

methode uit te werken die toepasbaar is op alle beroepen. 

Bepaling van het gewicht van een competentie 
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Attitude-units 

Attitudes geven aan welke “houding”, welke “instelling” noodzakelijk is om 

een competentie ten volle te beheersen. Het gaat meestal om zaken die 

eerder ontwikkeld dan aangeleerd kunnen worden. 

Omdat dezelfde attitudes in meerdere competenties naar voor komen heb-

ben we er voor gekozen om deze in aparte units te omschrijven. In de com-

petentie wordt hiernaar verwezen. De lijst attitudes is ontstaan uit een analy-

se van de bestaande beroepscompetentieprofielen in combinatie met de 

resultaten van het PraPAT project. 

Deze manier van werken zorgt voor een grotere werkbaarheid en meetbaar-

heid in opleidingssituaties. Daarnaast komt de grotere zichtbaarheid tege-

moet aan het belang dat in een arbeidsomgeving wordt gegeven aan de 

attitudes. 

Omdat de attitudes onderliggend zijn aan de competenties wordt er geen 

gewicht aan toegekend. Ze maken immers een noodzakelijk deel uit van de 

competentie. 

De attitudes zijn niet afhankelijk van een bepaald niveau. Eenzelfde attitude 

kan vb. voorkomen op EQF 3 en EQF 6. Er wordt dan ook geen EQF niveau 

aan toegekend.   

Voorbeeld attitude-unit 

Schrijven van de attitude-units 

De inhoud van de attitude-units is gebaseerd op de analyse van de verschil-

lende beroepscompetentieprofielen en van de onderzoeksresultaten van het 

PraPAT project. 
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Voorbeeld kennisunit 
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Kennis-units 

Kennis in competentiesystemen wordt meestal niet gemeten of gevalideerd. 

Dit betekent niet dat de kennis niet noodzakelijk is. Ze is “onderliggend”, 

zonder kennis kan de competentie niet gehaald worden. Het meten van de 

competentie meet meteen ook of men de kennis in de specifieke context 

kan toepassen. 

Binnen een onderwijscontext heeft de kennis een dubbele functie, enerzijds 

is het de noodzakelijke achtergrond voor de competenties, maar anderzijds 

vormt de kennis de basis die verdere ontwikkeling mogelijk maakt. 

De onderliggende kennis is een weerkerend gegeven. Dezelfde onderlig-

gende kennis onderbouwt verschillende competenties. Ook hier hebben we 

ervoor gekozen om deze in aparte units te beschrijven. Zo blijft de omschrij-

ving van de competenties compact en leesbaar. 

Een bijkomend voordeel is dat de omschrijving in kennis-units het uitwerken 

van lesmateriaal vereenvoudigt en duidelijkheid creëert in de oorsprong van 

noodzakelijke theoretische achtergrond.  

Ook bij de kennis-units is geen gewicht of niveau bepaald omdat ze deel 

uitmaken van de competenties. Uiteraard kan binnen een onderwijsomge-

ving wel een waarde worden toegekend. 

De kennis-units zijn bedoeld als hulpmiddel. Ze geven een aantal mogelijke 

onderwerpen aan. De essentie blijft een voldoende ondersteuning van de 

bovenliggende competenties. De concrete invulling valt onder de autonomie 

van de lesgever (of de opleiding). Deze is immers best geplaatst om op 

basis van eigen ervaring, de noden van de doelgroep en de omgevingsfac-

toren de inhoud te concretiseren. 

De kennis-units kunnen structuur en duidelijkheid scheppen in programma’s 

die over meerdere vakgebieden lopen en op die manier “overlappingen” of 

“gaten” vermijden. 
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De uitsplitsing  in units houdt geen rekening met de grootte, de hoeveelheid 

benodigde tijd of het belang van de unit. De opsplitsing is gebaseerd op de 

noodzaken van de competentie-units en moet het mogelijk maken  keuzes te 

maken binnen een opleidingstraject. 

De koppeling met de competenties toont aan welke kennis noodzakelijk is. 

Dit betekent uiteraard niet dat kennis die niet direct in relatie kan worden 

gebracht met de competenties nutteloos zou zijn. De indeling maakt deze 

relaties (en keuzes) wel zichtbaar. 

De voor- en achterliggende kennis-units geven de relatie aan met eventuele 

andere kenniscomponenten. Sommige kennis-units bouwen immers verder 

op reeds verworven kennis.  

In tegenstelling met vb. de systemen in de UK geven we enkel “universele” 

kennis aan die niet gebonden is aan een specifieke werkplek. Kennis van 

een concrete situatie, vb. een werkreglement van een organisatie wordt hier 

niet beschreven. 

Schrijven van de kennis-units 

Om de inhoud van de kennis-units te bepalen werd uit de verschillende com-

petenties de noodzakelijke achterliggende kennis gedestilleerd.  Deze ken-

nis werd opgelijst en ingedeeld onder verschillende titels zodat ze bruikbaar 

werd voor koppeling met de verschillende competenties.  

Daarna werd de inhoud van de verschillende titels in detail uitgewerkt. Dit 

gebeurde gedeeltelijk op basis van bestaand cursusmateriaal. Tot slot wer-

den bronnen toegevoegd. 

Indeling in vakgebieden 

De kennis-units zijn ingedeeld in vakgebieden. Deze indeling heeft niets te 

maken met de opdeling in vakken binnen een opleiding. Zo kunnen de units 

die binnen het vakgebied veiligheid vallen ook (en bij voorkeur) in verschil-

lende vakken gegeven worden. Anderzijds kunnen de units die over ge-

schiedenis gaan (en verdeeld zijn over de verschillende vakgebieden) ook 

als een geheel worden gegeven. 
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De indeling over vakgebieden is in eerste instantie bedoeld om de leesbaar-

heid en opzoekbaarheid te vergroten en moet dus niet als absoluut gezien 

worden. 

In de lijst van vakgebieden komen enerzijds meer algemene gebieden voor 

die in functie staan van meerdere disciplines. Het gaat dan om 

 Documenteren 

 Plannen en organiseren 

 Overleggen en communiceren 

 Opbouw, afbouw en verloop voorstelling 

 Veiligheid 

 Management 

 Commercieel (aankoop, verhuur) 

 Informatica 

 Ontwerpen 

Anderzijds komen er vakgebieden voor die zeer specifiek naar een bepaalde 

discipline verwijzen. We denken dan aan: 

 Elektrische installatie 

 Podiummechanica 

 Decor 

 Belichting 

 Geluid 

 Audiovisuele technieken 

 Speciale effecten 

 Kostuum 

De keuze voor deze dubbele indeling is ingegeven door het feit dat een aan-

tal competenties niet wezenlijk verschillen per vakgebied. Plannen en orga-

niseren zal niet anders zijn bij belichting of geluid. Waar er wel verschillen 

zijn worden de competenties opgenomen in het specifieke vakgebied.  
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Leesbaarheid 

Uit de bovenstaande principes volgt dat de hoeveelheid competenties in een 

profiel veel groter worden. Dit wordt over het algemeen als negatief ervaren. 

Uit experimenten met eindgebruikers blijkt echter dat competenties die zon-

der veel interpretatie kunnen gebruikt worden efficiënter werken dan compe-

tenties die veel interpretatie vragen. 

Om de leesbaarheid (en zoekbaarheid) te vergroten worden de competen-

ties op een grid geplaatst met op de X-as de plaats in het proces en op de Y

-as het vakgebied.  Elke competentie-unit bevat informatie over waar de 

competentie het meest prominent aanwezig is tijdens het proces en in welk 

vakgebied ze voorkomt. Op deze manier kan ze zeer snel worden terugge-

vonden. De competentie “licht richten” zal vb. in het vakgebied “belichting” 

voorkomen tijdens de “voorbereidingsfase”.  

Verder moet er rekening mee gehouden worden dat de eindgebruiker 

slechts een gedeelte van de competenties ziet en van deze competenties 

enkel de informatie noodzakelijk voor zijn specifieke toepassing. 
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Clusters 

Om de hanteerbaarheid te verhogen kunnen de competentie-units worden 

samengevoegd voor gebruik in een specifieke context. Een groep compe-

tenties vormt dan samen een cluster, die een eigen benaming krijgt. Deze 

clusters maken het mogelijk dichter bij de bestaande formats aan te sluiten 

zonder detail te verliezen. 

In de clusters worden meestal enkel de titels van de competentie-units op-

genomen of enkel de actieve zin die de titel verwoordt. Voor algemeen ge-

bruik zijn deze titels meestal begrijpelijk. Indien nodig kunnen de details wor-

den opgezocht in de gedetailleerde omschrijvingen. 

 podiummechanica bedienen  

 ladders en rolsteigers gebruiken 

 hoogtewerker gebruiken 

 trekken laden en instellen 

 trekken bedienen 

 mobiele ophangstructuren plaatsen 

Voorbeeld cluster 
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Identieke competenties komen voor op verschillende niveaus van de kwalifi-

catiestructuur. Hun belang in de totaliteit van een profiel zal echter kleiner 

zijn als het niveau hoger is. Om vergelijking tussen verschillende profielen op 

verschillende niveaus mogelijk te maken en de transfereerbaarheid te ver-

groten is het noodzakelijk een verhoudingsgetal te vinden tussen de waar-

den die in verschillende niveaus worden toegekend. 

De competentie “vrachtwagen laden en lossen” zal vb. vrij belangrijk zijn op 

EQF niveau 3. Op EQF niveau 6 zal dezelfde competentie een veel kleiner 

aandeel hebben in het totale pakket. 

Om tot een werkbaar verhoudingsgetal te komen zijn we vertrokken van de 

bestaande situatie in het Vlaamse onderwijslandschap. We hebben daarbij 

de standaard leerinspanning en de reeds voorziene transfereerbaarheid in 

kaart gebracht.  

De leerinspanning wordt veelal uitgedrukt in credits. Hiervoor worden binnen 

het hoger onderwijs de ECTS credits gebruikt en in het beroepsonderwijs de 

ECVET credits. Dit onderscheid is binnen de sector podiumtechnieken 

(zeker op een Europees niveau) weinig zinvol. Opleidingen voor hetzelfde 

beroep worden immers in verschillende systemen aangeboden, wat in land X 

een bachelor of master is, is in land Y een leertijdopleiding (apprenticeship). 

Beide systemen zetten de verhouding van de gemiddelde leertijd voor een 

competentie tot de gemiddelde jaarinspanning om in een creditsysteem. Het 

principe is dus in beide gevallen hetzelfde.  

Als we de verhouding kennen tussen de verschillende jaartrajecten, kennen 

we ook de verhouding van het belang van een competentie in de verschillen-

de niveaus. Om dit te kunnen berekenen vertrekken we van onderstaande 

uitgangspunten en vaststellingen: 

Gewicht van een competentie op verschillende 

niveaus van de kwalificatiestructuur 
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 We brachten enkel de laatste graad van het BSO en TSO in kaart om-

dat op lagere niveaus geen beroepsfinaliteit aanwezig is. 

 We gaan uit van een gemiddelde opleidingsduur. 

 We houden rekening met de toelatingsvoorwaarden en vertalen die in 

een absolute weging. 

 Er is geen rekening gehouden met de transfer van professionele ba-

chelor naar de master omdat het hier om andere (academische) com-

petenties gaat en niet om meer competenties. 

 We vertrokken van een creditwaarde van 60 credits per jaar in niveau 

EQF1, dit is een willekeurige waarde, het gaat immers om verhou-

dingsgetallen. 

Twee elementen geven een eerste indicator in verband met de relatie tussen 

de niveaus.  

 Na twee jaar BSO kan men d.m.v. een zevende jaar het niveau TSO 

bereiken. Twee jaar op het niveau EQF3 aangevuld door één jaar op 

niveau EQF4 (7e jaar) staat gelijk aan 2 jaar op niveau EQF4. 

 Na twee jaar HBO kan men een studietijdverkorting van een jaar beko-

men op bachelor niveau. Twee jaar op niveau EQF5 staat hier dus 

gelijk aan 1 jaar op niveau EQF6. 
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Als we deze veronderstelling doortrekken komen we tot een verhouding van 

½ bij een verhoging in EQF niveau. Als we dit verder uitwerken komen we 

tot volgende tabel: 

Aan de hand van deze tabel kunnen we vaststellen dat een verhoging van 

niveau een verdubbeling van het leerrendement per jaar meebrengt. Indien 

we de leerinspanning op alle niveaus in dezelfde soort credits uitdrukken is 

de relatie mathematisch uitgedrukt: 

 

 

Aan de hand van deze verhouding kunnen competenties eenvoudig van het 

ene niveau naar het andere verplaatst worden. Een competentie uit een 

lager niveau die op een hoger niveau gebruikt wordt zal dus minder doorwe-

gen.  

Anderzijds zal een competentie uit een hoger niveau die op een lager niveau 

gebruikt wordt meer doorwegen. 

credits / 2(Doelniveau – bronniveau)  
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EQF, gewicht en niveau van competenties 

De Europese Kwalificatie Structuur (EQF) is in feite niet bedoeld om indivi-

duele competenties in te schalen. Nochtans is gebleken dat de criteria, mits 

enige interpretatie, bruikbaar zijn voor een dergelijke inschaling.  

In de resultaten van deze oefening zijn we er van uitgegaan dat de inscha-

ling van de competentie volgt uit het laagst ingeschaalde profiel waarin de 

competentie voorkomt. 

Het zou wenselijk zijn om een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen 

voor het inschalen van individuele competenties en voor het bepalen van het 

gewicht ervan. 
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Profiel X Profiel Y

Competentie 1

Competentie 2

Competentie 3

Competentie ...

Competentie ...

Competentie ...

Competentie ...

Competentie ...

Competentie ...

Competentie ...

Backbone als 
tussentabel

Backbone 

De lijst competenties vormt de ruggengraat, de backbone van het ontwikkel-

de systeem. Hieraan kunnen verschillende profielen en toepassingen wor-

den gekoppeld. Wanneer bestaande profielen aan de backbone worden 

gekoppeld fungeert deze als tussentabel. De tussentabel maakt het mogelijk 

de verschillen en gelijkenissen snel zichtbaar te maken. 

 Anderzijds fungeert de backbone als structuur waaraan informatie en afge-

leide hulpmiddelen kunnen worden “opgehangen”. We bespreken deze in de 

volgende hoofdstukken. 

Om over een permanente gemeenschappelijke structuur te beschikken en 

versieconflicten te vermijden is het wenselijk dat de backbone digitaal en 

online beschikbaar is. Gebruikers kunnen hun gegevens dan koppelen aan 

deze structuur zodat ze steeds over de meest recente versie beschikken.  
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Aan de verschillende elementen van een competentie (vaardigheid, attitude 

en kennis) kunnen extra elementen worden gekoppeld. Dit kan zowel gaan 

over hulpmiddelen bij training en evaluatie als hulpmiddelen bij het gebruik 

van de profielen als geheel (zie hulpmiddelen bij profielen). 

Vaardigheden 

Aan de vaardigheden worden instrumenten gekoppeld die de evaluatie en 

het leer / trainingsproces ondersteunen. Daarnaast kan extra informatie rond 

vb. veilig en ecologisch werken worden toegevoegd. 

Meetzinnen voor evaluatie en zelfevaluatie 

Om de vaardigheden te kunnen evalueren wordt veelal gebruik gemaakt van 

een vrij algemene schaal die aangeeft in hoeverre  de beroepsbeoefenaar in 

staat is een bepaalde opdracht uit te voeren of in hoeverre men een vaardig-

heid beheerst. De onderstaande schaal geeft 4 niveaus als voorbeeld 

Het hoogste niveau is in principe niet nodig, maar geeft de mogelijkheid om 

te motiveren of om aan te geven waarin men sterk is. 

De ervaring leert dat het voor vb. stagebegeleiders op de werkvloer moeilijk 

is om met een dergelijke algemene schaal te werken. Het is moeilijk om de 

concrete diepgang van een vaardigheid in te schatten. Als we aan de vaar-

digheden concrete criteria in de vorm van een “meetzin” koppelen heeft de 

Add on’s op de competenties 

 De vaardigheid is niet aanwezig 

 De vaardigheid is nog onvoldoende aanwezig, er wordt aan  

gewerkt 

 De vaardigheid is voldoende (op het niveau van een beginnend 

beroepsbeoefenaar) 

 De vaardigheid is meer dan voldoende  
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beoordelaar meer houvast. De onderstaande uitspraken voor de vaardig-

heid  ”plannen lezen” zijn voor elke beoordelaar interpreteerbaar. 

We kunnen nu dezelfde uitspraken schrijven vanuit het standpunt van de 

lerende in functie van zelfevaluatie. 

De vergelijking van de resultaten van de zelfevaluatie door de lerende en de 

evaluatie door de begeleider kan helpen het evaluatiegesprek te structure-

ren en te focussen. Competenties waar men het over eens is moeten im-

mers niet meer besproken worden.  

 heeft nog nooit een plan gebruikt, weet niet wat hij er mee aan 

moet 

 heeft moeite met het lezen van plannen, kan eenvoudige plannen 

beperkt interpreteren 

 leest vlot een plan in functie van zijn taken 

 leest zeer vlot complexe plannen in verschillende formats, heeft 

een groot ruimtelijk inzicht 

 ik heb nog nooit een plan gebruikt 

 ik kan me moeilijk voorstellen wat de lijnen op een plan in werke-

lijkheid betekenen, ik heb moeite met de schaal 

 ik gebruik regelmatig plannen om mijn taken uit te voeren, ik kan 

ze vlot lezen 

 ik lees zeer complexe plannen zonder moeite, zowel doorsnedes, 

grondplannen als schematische voorstellingen 
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Good practice 

Een “good practice” is een gedetailleerde beschrijving van een manier van 

werken. Het gaat meestal over een manier van werken die in de sector alge-

meen aanvaard is. De omschrijving kan verschillende vormen aannemen. 

Het kan gaan om een geschreven handleiding, maar ook om een fotorepor-

tage of video.  

De good practices kunnen zowel door de lerende zelf als door zijn begelei-

der gebruikt worden. Door ze  te koppelen aan de vaardigheden zijn ze een-

voudig opvraagbaar in functie van het leerpad. 

 

Oefeningen 

Omschrijvingen van praktische oefeningen kunnen een hulpmiddel zijn voor 

de trainer op de werkvloer om een specifieke competentie te trainen. Trai-

ners zijn over het algemeen zeer ervaren in hun vakgebied, maar beschik-

ken niet altijd over de pedagogische technieken om een specifieke vaardig-

heid aan te leren. De omschreven oefeningen kunnen een inspiratie vormen 

om een specifiek onderdeel te trainen.  

Anderzijds kunnen de oefeningen de lerende helpen als hij/zij zelf meer rou-

tine wil verwerven in een bepaalde vaardigheid. De koppeling met de vaar-

digheden zorgt ook hier voor de link met het leerpad. Op het moment dat 

men vaststelt dat er een probleem is met het aanleren van een specifieke 

vaardigheid heeft men meteen een oefening bij de hand. 

Een concrete oefening is vb. een Powerpoint presentatie die op tijd loopt en 

waarin lichtstanden worden omschreven. De lerende kan die gebruiken om 

het programmeren van een lichttafel te oefenen onder tijdsdruk. 
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Tips 

De tips zijn net als de oefeningen een hulpmiddel om de vaardigheden te 

verwerven. Het onderstaande voorbeeld helpt inzicht te verwerven in hoe 

een plan is opgebouwd en hoe het moet worden getekend. 

Veiligheid en ecologie 

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken voerde een onderzoek uit naar risico 

en ecologische analyse binnen de podiumsector. Dit project, REcoEP, kop-

pelt risico’s en ecologische impact aan de ontwikkelde lijst competenties.   

Het uitgangspunt van deze koppeling is het terug naar de werkvloer brengen 

van het veiligheidsbewustzijn en de zorg voor ecologie. Met andere woorden 

wil men de focus verleggen van procedures en papieren verplichtingen die 

door een aangestelde werknemer worden afgehandeld naar de individuele 

verantwoordelijkheid van elke werknemer. 

Om dit mogelijk te maken moet in de eerste plaats duidelijk zijn wat de eigen 

verantwoordelijkheid is van elk individu. Anderzijds moet worden vermeden 

dat het individu wordt geconfronteerd met zaken waaraan men zelf niets kan 

doen of die men niet in de hand heeft. Dit werkt immers alleen maar frustra-

tie in de hand. 

Voor elke competentie worden 4 vragen beantwoord: 

Neem het standpunt in van waaruit het plan getekend is, ga vb. eens op de 

rollenzolder kijken en vergelijk wat je ziet met de tekening. 

 Wat kan ik zelf doen voor mijn eigen veiligheid? 

 Wat kan ik doen voor de veiligheid van anderen? 

 Waar moet de verantwoordelijke voor zorgen? 

 Wat kan ik zelf doen om de ecologische inpakt te verminderen? 
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De werknemer die houten platen zaagt komt nu snel te weten dat hij de juis-

te beschermingsmiddelen voor zichzelf moet gebruiken, een afzuigsysteem 

voor de veiligheid van zijn collega’s en de platen zo zagen dat een minimum 

aan afval ontstaat. Hij weet ook welke middelen moeten voorzien worden 

door de werkgever. Hij krijgt geen informatie over het soort hout dat moet 

aangekocht worden of de periodieke inspecties van de toestellen. Dit zijn 

immers zaken die hij zelf niet in de hand heeft. 

De antwoorden komen uit een gestandaardiseerde lijst, waaraan extra infor-

matie is gekoppeld. Indien nodig kan dus snel bijkomende informatie worden 

opgezocht (wetgeving, good practice, materiaaleigenschappen, veiligheidsfi-

ches, …) 

Wanneer een functieprofiel wordt samengesteld uit de competentie kan hier-

uit ook meteen een risico analyse en werkpostfiche worden gegenereerd. 

De veiligheidsanalyse zorgt meteen ook voor een controle van de inhoud 

van de kennis-units. Op die manier is men zeker dat het veilig en ecologisch 

werken ingebed is in de lesinhoud. 
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Attitude-units 

Zoals eerder gezegd worden attitudes niet echt aangeleerd. Dit betekent niet 

dat er niet aan gewerkt kan worden of dat ze niet versterkt kunnen worden. 

Aan de attitudes kunnen ook hulpmiddelen worden gekoppeld voor evaluatie 

en ter ondersteuning van het verwervingsproces.  

Meetzinnen voor evaluatie en zelfevaluatie 

Net als bij de vaardigheden kunnen de attitudes worden geconcretiseerd in 

meetzinnen die door de begeleider of de lerende worden gebruikt om het 

juiste niveau en de juiste diepgang in te schatten. 

We hanteren hier de zelfde 4 niveaus als bij de vaardigheden. 

Voorbeeld  

 

 Wacht af tot anderen actie ondernemen en doet zelf niets. Ziet 

geen problemen, problemen worden bijgevolg niet gemeld. Doet 

geen suggesties. 

 Onderneemt enkel actie wanneer er gezegd wordt wat hij/zij moet 

doen of als de verantwoordelijke in de buurt is. Constateert proble-

men, maar blijft er passief bij. Doet suggesties die het zichzelf 

makkelijker maken. 

 Onderneemt spontaan actie bij toewijzing van taken die bij het 

omschreven takenpakket horen. Ziet problemen en meldt ze. Doet 

suggesties om het werk te verbeteren. 

 Onderneemt spontaan actie bij taken, ook al horen ze strikt geno-

men niet bij het omschreven takenpakket. Ziet problemen en pakt 

ze spontaan aan indien mogelijk. Doet suggesties over werkwijze 

en samenwerking om het werk te laten renderen. 
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Tips voor verbetering 

We koppelen, net als bij de vaardigheden, een aantal tips aan de attitude die 

kunnen helpen bij het versterken. 

Voorbeeld tips stagebegeleider: 

Voorbeeld tips student: 

 Geef positieve feedback op de inzet. 

 Formuleer kritiek oplossingsgericht. 

 Bespreek de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het    

resultaat. 

 Sta jezelf toe zelf te beslissen. Wacht niet tot anderen meegaan 

met het initiatief. 

 Maak keuzes en handel ernaar. Denk eraan: je hoeft niet de beste 

beslissing te nemen, maar een die werkt. 

 Wacht niet op inspiratie. Word creatief. 

 Neem verantwoordelijkheid. Steek eens wat vaker je nek uit en 

neem vrijwillig de leiding over projecten of taken. 

 Geen woorden, maar daden. Hou je aan je beloftes en doe wat je 

gezegd hebt.  

 Kijk om je heen en kijk waar kansen liggen om iets op te pakken. 

Dat kan al iets simpels zijn als een collega uit de brand helpen die 

overloopt van het werk, maar ook een voorstel aan je baas om iets 

te verbeteren in de gang van zaken 
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Kennis-units 

Aan de kennis-units wordt in eerste instantie bronmateriaal gekoppeld, aan-

gevuld door oefeningen die de verwerking van de kennis ondersteunen. Bin-

nen dit project is niet dieper ingegaan op het meten van de kennis, maar dit 

moet, zeker in een digitale omgeving, mogelijk zijn. 

Bronnen 

Het bronmateriaal dat aan een kennis-unit gekoppeld is kan veel verschillen-

de vormen aannemen. De essentie is dat het de lerende en de lesgever on-

dersteunt bij het verwerven van de kennis. 

In de eerste plaats worden klassieke bronnen zoals standaardwerken rond 

een specifiek onderwerp toegevoegd. Waar mogelijk wordt een verwijzing 

toegevoegd naar een hoofdstuk of onderdeel. De gedetailleerde informatie 

over de boeken wordt uit een boekenlijst gehaald zodat elk boek slechts een 

keer moet worden toegevoegd en zodat achteraf in de boekenlijst de link 

met de verschillende kennis-units kan worden gegenereerd.  

Voorbeeld bronnen bij de kennis-unit “Kenmerken van een  

voorstellingsruimte “ 

In een digitale omgeving kunnen ook digitale documenten uit een gemeen-

schappelijke bibliotheek worden gelinkt. Het kan hier zowel om tekst, beeld-

materiaal, video als vb. applets gaan. 

Uiteraard kunnen ook links naar externe bronnen worden toegevoegd. 
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Oefeningen 

Net als bij de vaardigheden kunnen ook hier oefeningen worden toege-

voegd. Dit type oefeningen heeft dan uiteraard eerder tot doel de kennis ten 

gronde te beheersen. 

Meten van kennis 

In tegenstelling met de vaardigheden en de attitudes zijn de kennis-units niet 

direct in meetzinnen te vatten. De vraag stelt zich ook hoe de kennis in een 

onderwijsomgeving of in een competentieomgeving kan / moet gemeten 

worden. Toch lijkt het ons zinvol om in de toekomst te werken aan een me-

thodiek die gekoppeld is aan de kennis-units. 

Een mogelijkheid zou vb. een vragenbank kunnen zijn die kan gebruikt wor-

den voor evaluatie of zelfevaluatie (in een digitale omgeving). 

Een dynamisch geheel 

Door het gebruik van de uitgesplitste competentie-units als backbone voor 

de structuur van verschillende soorten informatie ontstaat een dynamisch 

geheel. Binnen dit geheel kan samenwerking tussen lesgevers van verschil-

lende netten, systemen of niveaus, professionelen en lerenden eenvoudig 

worden georganiseerd. Via een digitale bibliotheek kan op een eenvoudige 

manier informatie worden uitgewisseld op een gestructureerde manier. 

Nieuwe gebruikers kunnen andere toepassingen bedenken en die koppelen 

aan de structuur, op die manier kunnen, zonder het herschrijven van de ba-

sis, nieuwe tools worden ontwikkeld. 
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Competentieprofielen 
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Competentieprofielen 

Nu we de competenties in detail hebben uitgeschreven kunnen we er com-

petentieprofielen mee samenstellen. Deze profielen kunnen verschillende 

functies hebben: 

 Opleidingsprofiel, omschrijft de leeruitkomsten die een geslaagde 

deelnemer moet behaald hebben. Het omschrijft de doelstellingen van 

een opleiding waaruit een opleidingsprogramma kan gedestilleerd 

worden. 

 Functieprofiel, omschrijft de noodzakelijke competenties voor een 

bepaalde functie. Het beschrijft de noden van een bedrijf en kan ge-

bruikt worden voor aanwerving, evaluatie, promotie of andere HR ac-

ties. 

 Individuele profielen, beschrijven de competenties van een individu. 

Ze geven de capaciteiten van het individu weer, of die nu bruikbaar 

zijn in een beroepscontext of niet. Afgeleide vormen zijn een CV, een 

portfolio of een stand van zaken in verband met opleiding. 

 

Uiteraard kunnen de profielen niet enkel gebruikt worden voor louter be-

schrijven van competenties, maar ook voor de actieve begeleiding van de 

beroepsloopbaan. 

 De vergelijking van een persoonlijk profiel met een functieprofiel geeft 

mogelijkheid tot matching. Een werkgever kan aan de hand van de 

vergelijking zien in hoeverre een kandidaat past binnen een functie. 

De ontbrekende competenties kunnen leiden tot een opleidingsplan. 
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 In een persoonlijk profiel kunnen doelstellingen worden aangegeven 

voor nog te behalen competenties. Dit kan door het toevoegen van 

bewijsmateriaal uitgroeien tot een portfolio. 

Dit alles kan echter alleen indien de nodige flexibiliteit wordt ingebouwd in 

de manier waarop profielen worden samengesteld. Een profiel dat van alle 

opleidingen, functies of individuen identieke kopieën maakt is niet werkbaar 

noch nuttig. Als we daarentegen vertrekken van het uitgangspunt dat een 

beroep bepaald wordt door 60% van de competenties van een profiel be-

houden we de nodige flexibiliteit. De resterende 40% kunnen worden inge-

vuld door relevante, variabele competenties die het unieke karakter van de 

opleiding, de werkomgeving of het individu weerspiegelen. 

Een beroepsbeoefenaar wordt nu ten volle op waarde geschat, hij kan im-

mers bijkomende competenties aangeven die zijn unieke capaciteiten zicht-

baar maken. Hij kan verder bouwen aan zijn loopbaan.  

Het opleidingsveld krijgt de mogelijkheid om zijn aanbod af te stemmen op 
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de lokale behoefte. Op die manier kan het zich differentiëren ten opzichte 

van de andere opleidingen zonder dat onduidelijkheid ontstaat. 

Een werkgever kan zijn noden nauwkeurig omschrijven zonder telkens 

nieuwe beroepen of functies te moeten genereren. Hij kan het aanbod op 

de arbeidsmarkt koppelen aan zijn specifieke noden. Daarnaast kan hij de 

exacte opleidingsbehoefte inschatten, zonder overbodige elementen uit een 

standaardoplossing. 

Deze werkmethode lost ook een aantal conflicten tussen de verschillende 

velden op, we geven hieronder een paar voorbeelden. 

Verhouding onderwijsprofielen – beroeps-

profielen 

Binnen het onderwijs komen naast beroepsspecifieke competenties ook 

algemene competenties aan bod. Dit is immers mede de opdracht van het 

onderwijs. Anderzijds leidt het onderwijs slechts op tot “beginnend beroeps-

beoefenaar” .  Men gaat er van uit dat competenties die maken dat men 

een “ervaren beroepsbeoefenaar” is enkel door ervaring in het veld kunnen 

worden aangeleerd.  

De algemene competenties hebben een maatschappelijke “opvoedkundige” 

meerwaarde, maar geen direct meetbare meerwaarde in het werkveld. 

Competenties als redeneervaardigheid, geletterdheid, of rekenvaardigheid 

worden wel als belangrijk ervaren en bepalen mee het niveau van een kwa-

lificatie. Ze worden echter in beroepsprofielen niet mee opgenomen. 

De algemene competenties worden in de loop van de loopbaan, in combi-

natie met ervaring, omgezet in bijkomende meetbare beroepscompetenties. 

De algemene competenties vormen de basis waarop men de beroepsspeci-

fieke competenties ontwikkelt. De beroepsbeoefenaar evolueert van 

“beginnend” naar “ervaren”. 

Het is belangrijk om deze verschillen duidelijk en zichtbaar te maken. Mo-
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menteel is het immers zo dat door de onduidelijkheid conflicten ontstaan bij 

vb. inschaling van profielen of overleg rond opleidingsinhoud. 

Als we vertrekken van ons uitgangspunt dat een beroep gedefinieerd wordt 

door 60% gemeenschappelijke competenties omzeilen we dit probleem. De 

resterende 40% kunnen immers verschillend worden ingevuld door onder-

wijsverstrekker en sectorgebruiker. 
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 Ervaring 

De onderwijsverstrekker kan de 40% algemene competenties aan zijn profiel 

toevoegen en op deze manier ten volle aan zijn opdracht voldoen. De sector-

gebruiker kan 40% beroeps specifieke competenties toevoegen en op deze 

manier een ervaren beroepsbeoefenaar omschrijven. 

Uit bovenstaande volgt echter een nieuw dilemma. De competenties van de 

ervaren beroepsbeoefenaar moeten niet door het onderwijsveld worden 

“afgeleverd”, maar het onderwijsveld moet wel de nodige achterliggende 

kennis meegeven om ze in een later stadium te kunnen beheersen. De ach-

terliggende kenniscomponent moet dus op een of andere manier meegeno-

men worden in het programma. 
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Conflict competenties - vakken 

Het gebruik van competenties in een onderwijsomgeving conflicteert soms 

met de organisatiestructuur die veelal in “vakken” is georganiseerd. De inde-

ling in vakken, met bijbehorende lesgevers en lokalen, is echter noodzakelijk 

om de praktische organisatie rond te krijgen. 

Een voorbeeld maakt duidelijk waar dit kan toe leiden. Basis elektriciteit is 

noodzakelijk voor de vakken belichting, geluid en in mindere mate voor de 

vakken productie en podiummechanica. De inhoud komt in meerdere com-

petenties voor. Het risico is nu dat de achterliggende kennis vier keer gege-

ven wordt of dat anderzijds iedereen ervan uit gaat dat iemand anders er ten 

gronde op ingaat. Belichters of geluidsmensen zijn niet noodzakelijk de 

meest geschikte lesgevers voor een abstract onderwerp als elektriciteit, an-

derzijds mist een lesgever elektriciteit misschien de achtergrond om specifie-

ke, aan de sector gebonden toepassingen uit te leggen. 

Door een duidelijke, fijnmazige structuur aan te brengen weet de lesgever 

elektriciteit wat er precies nodig is voor de andere vakgebieden, hij weet 

welke competenties hij moet onderbouwen en welke kennis-units volgen op 

zijn deel. Anderzijds weten de lesgevers van specifieke vakken waarop ze 

kunnen voortbouwen. Zo kan vb. ”frequenties en faseverschuiving” bij geluid 

terecht komen en “faseafsnijding” bij belichting. 

Meteen wordt ook duidelijk welke delen bij theorievakken thuishoren (kennis) 

en welke bij praktijkvakken (competenties). Ook bij de beoordeling kan de 

uitsplitsing duidelijkheid creëren. De kennis-units horen eerder bij de beoor-

deling van het proces, de weg naar de uiteindelijke competentie, de compe-

tentie-units horen eerder bij een eindbeoordeling, waarbij de competentie 

ten volle moet gehaald worden. 
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Horizontale promotie 

In een klassieke arbeidsomgeving worden werknemers beloond door ze op 

een hoger niveau op de hiërarchische ladder te plaatsen. Hierdoor komt het 

dat de best presterende en meest ervaren werknemers van de werkvloer 

verdwijnen en in meer organisatorische functies terecht komen. Er is immers 

geen mogelijkheid om ervaring te belonen en de werknemer in te zetten 

waar hij het meest bruikbaar is. 

Door het gebruik van objectief meetbare competenties met een weging ge-

koppeld aan een niveau wordt het mogelijk om horizontale promotie op ob-

jectieve basis in te voeren. Een werknemer die voldoende competenties 

heeft om te voldoen aan een hoger niveau kan dus ook op dit niveau worden 

ingeschaald. 

Het onderstaande voorbeeld komt in de dagelijkse praktijk voor. Het kan als 

inspiratie dienen om dit ook op andere niveaus toe te passen. 
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 Kennisprofielen 

Door de koppeling van de kennis-units met de competentie-units kan uit een 

competentieprofiel een kennisprofiel worden afgeleid. Binnen een educatie-

ve context kan hieruit dan een logische volgorde, een verdeling in “vakken” 

en uiteindelijk een programma worden afgeleid.  

De logische volgorde van dit programma wordt enerzijds bepaald door de 

volgtijdelijkheid van de kennis-units en anderzijds door de organisatie van de 

training voor de competenties.  

De volgtijdelijkheid is omschreven in de kennis-units d.m.v. noodzakelijke 

voorkennis en de units die erop volgen. Zo zal de unit driefasespanning 

voortbouwen op de unit “basis grootheden elektriciteit” en gevolgd worden 

door “driefasige vermogensberekening”. De unit is noodzakelijk voor de 

competentie “toestellen op een driefasig net aansluiten”. 

Door deze manier van werken ontstaat een transparant, helder programma. 

In een dergelijk programma is de noodzaak van elke unit duidelijk en worden 

de links tussen kennis-units zichtbaar. Elke lesgever heeft een duidelijk ka-

der en “overlappingen” of “gaten” worden vermeden. 
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Voorbeeld kennisprofiel 
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Hulpmiddelen voor profielen 

De competentieprofielen kunnen op verschillende momenten in het leer- en 

HR proces worden ingezet. Door het gebruik van een gestandaardiseerde 

schrijfwijze kan de backbone, de lijst van competenties, immers telkens op-

nieuw gebruikt worden voor andere hulpmiddelen.  

Wanneer een nieuwe toepassing nood heeft aan extra informatie kan deze 

eenvoudigweg aan de bestaande structuur worden gehangen. De integriteit 

en uitwisselbaarheid blijven  immers bewaard. 

Een bijkomend voordeel is dat op die manier een dynamisch geheel ont-

staat. De sector evolueert voortdurend en dus zijn ook steeds nieuwe com-

petenties noodzakelijk. Door het gebruik van kleinschalige competenties, 

samengebracht in profielen, kunnen aanpassingen gemaakt worden zonder 

de profielen te herschrijven. Het is voldoende een nieuwe competentie uit te 

werken en deze toe te voegen aan de backbone. 

We geven hieronder een aantal voorbeelden van toepassingen die geba-

seerd zijn op dit principe. 

Een levenslang portfolio 

Portfolio’s zijn stilaan ingeburgerd als instrument voor het documenteren van 

een carrière, als opleidingsinstrument, als HR instrument. Het gebruik ervan 

sluit aan bij het competentiegericht en   levenslang leren. Merkwaardig ge-

noeg is er geen continuïteit in het gebruik. Veelal gaat men er vanuit dat 

levenslang leren begint na de schoolbanken, de portfolio’s die tijdens de 

opleiding zijn gebruikt gaan zo verloren. Bij een verandering van werk begint 

de HR dienst telkens opnieuw met het uitvoeren van dezelfde metingen. 

In de podiumtechnieken wordt traditioneel gebruik gemaakt van enerzijds 

een kort en vrij algemeen CV en anderzijds een joblisting per seizoen. Deze 

aparte joblisting is noodzakelijk omdat een freelancer soms meerdere werk-

gevers per week heeft, het algemene CV zou anders onoverzichtelijk wor-

den. De gedetailleerde lijst geeft een goed beeld van de ervaring met ver-
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schillende functies, maar ook met de stijl en het soort producties dat de tech-

nicus meestal uitvoert. 

Voor technici wordt de joblisting meestal niet gedocumenteerd, voor sceno-

grafen vb. is dit wel het geval. Er wordt een uitgebreide, veelal visuele docu-

mentatie toegevoegd. De documentatie is over het algemeen niet gevali-

deerd.  

Vertrekkend vanuit de backbone van competenties kan een beroepsbeoefe-

naar een individueel profiel opstellen van de competenties die hij beheerst. 

Anderzijds kan hij een bibliotheek aanleggen met bewijsmateriaal, gestructu-

reerd zoals de joblisting. Dit bewijsmateriaal kan zowel tekst als fotomateri-

aal, video of geluidsfragmenten bevatten. In de bibliotheek kunnen ook at-

testen, diploma’s en ander materiaal dat niet rechtstreeks aan een productie 

of opdracht is gekoppeld ondergebracht worden. Wanneer we nu een koppe-

ling realiseren tussen het individuele profiel en het bewijsmateriaal ontstaat 

een gedetailleerd portfolio. 

In een dergelijk portfolio kan het bewijsmateriaal en/of de competentie geva-

lideerd worden door een externe partij. Op deze manier kan het portfolio 

aangewend worden voor bv. EVC toepassingen. 

Het gebruik van een backbone met gestandaardiseerde competenties maakt 

dat andere gebruikers (vb. HR diensten, EVC diensten) deze informatie op-

nieuw kunnen gebruiken. 

Een individueel leerpad 

Leren gebeurt meer en meer gelijktijdig in verschillende contexten. Men ver-

werft een vaardigheid op de werkvloer, leert een andere in een traditionele 

schoolcontext, een derde vaardigheid wordt door bijscholing aangeleerd, 

een volgende door zelfstudie, enz. 

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het uitzetten van een leerpad. Hierin wor-

den de te behalen competenties, de leerdoelen uitgezet. Een dergelijk leer-

pad kan opgebouwd worden als een profiel dat de te behalen competentie 
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uit de backbone structuur haalt. 

Hierdoor ontstaat meteen een koppeling met het achterliggend studiemateri-

aal en met de kennis-units. De lerende kan vanuit zijn leerpad meteen het 

nodige materiaal ophalen dat hem helpt de competentie te behalen.  

De lerende kan ook zelf documenten toevoegen die zijn vorderingen weer-

geven. De begeleider / coach kan dit individuele profiel dan gebruiken voor 

opvolging en evaluatie. Wanneer een competentie behaald is kan ze overge-

dragen worden naar het portfolio.  

Evaluatie en zelfevaluatie 

Binnen een leerproces is het wenselijk om op regelmatige basis te evalueren 

en zo nodig bij te sturen. De criteria voor evaluatie volgen uit de gestelde 

leerdoelen. Door het leerpad te koppelen aan de evaluatie- en zelfevaluatie-

zinnen kunnen zowel de lerende als de begeleider op een snelle manier 

evalueren.  

Wanneer daarna de vergelijking wordt gemaakt tussen beide evaluaties wor-

den de punten waarover men het niet eens is, zichtbaar. Het evaluatiege-

sprek kan focussen op deze elementen zodat duidelijkheid ontstaat over het 

bereikte niveau. 

Na het gesprek kunnen de doelstellingen worden bijgesteld door het leerpad 

aan te passen. Behaalde competenties kunnen worden toegevoegd aan het 

portfolio. Op deze manier wordt het aantal competenties waaraan gewerkt 

wordt beperkt en blijft het leerproces overzichtelijk. 

Door de evaluaties van verschillende momenten naast elkaar te leggen 

wordt de voortgang in het totale leerproces duidelijk.  
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Meten opleidingsbehoefte 

Om tot een gestructureerd opleidingsbeleid te komen binnen een organisatie 

moet de opleidingsbehoefte worden gemeten. Ook hier kunnen de profielen 

een bijdrage leveren. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende moge-

lijkheden. 

Indien reeds gebruik wordt gemaakt van individuele portfolio’s kunnen deze 

naast de functieprofielen worden gelegd. De verschillen geven aan waar de 

behoeften tot opleiding liggen. Hieruit volgt bijna automatisch een leerpad. 

Indien men niet beschikt over individuele profielen kan het functieprofiel of 

een uitgebreidere lijst competenties worden gebruikt voor bevraging van de 

werknemers. De bevraging peilt naar 3 elementen: 

 Noodzaak voor de functie 

 Wenselijkheid bijscholing 

 Competentieniveau 

Uit deze drie elementen kunnen dan prioriteiten voor bijscholing worden ge-

distilleerd.  

Het grote voordeel van deze werkwijze ligt in de kleinschaligheid van de 

competenties. Enkel de ontbrekende elementen moeten worden bijge-

schoold. Een concreet voorbeeld uit de praktijk maakt dit duidelijk: 

Uit de evaluatie blijkt dat de werknemer onvoldoende in staat is een driefasig 

vermogen te bepalen. Bij het gebruik van grote competentieblokken zal men 

de werknemer naar een bijscholing elektriciteit sturen. Hij moet er opnieuw 

alle basisprincipes elektriciteit (die hij reeds beheerst) leren. Voor het  onder-

werp “driefasetechniek” aan bod komt haakt hij waarschijnlijk af. Hij heeft 

immers niets nieuws bijgeleerd in de delen rond de basisprincipes. Het on-

derwerp “driefasetechniek” zal waarschijnlijk ook slechts een beperkt deel 

van de bijscholing zijn waardoor er niet voldoende diep op ingegaan wordt.  
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Wanneer we een concrete meting op basis van kleinschalige competenties 

hanteren sturen we de werknemer enkel naar een korte module rond driefa-

setechniek. De module kan nu voldoende diep ingaan op het onderwerp en 

is bovendien korter en dus ook efficiënter. 

Matching  

Op het moment dat men beschikt over functieprofielen en individuele profie-

len die in dezelfde vorm geschreven zijn, kan op een eenvoudige manier 

naar een geschikte kandidaat worden gezocht voor een bepaalde functie. 

Men kan uit een reeks kandidaten een selectie maken op basis van de ver-

gelijking met het functieprofiel. 

Anderzijds is het belangrijk dat het individu het eigenaarschap houdt over 

zijn profiel en eventueel een aangepast / selectief profiel ter beschikking kan 

stellen. Om dit soort toepassingen te realiseren is een digitale omgeving 

nodig. 



 

59                                        Kenniscentrum Podiumtechnieken RITS                           Bouwstenen voor Unieke Mensen 

Het resultaat 

De volledige lijst competenties, kennis-units en attitudes is online raadpleeg-

baar en wordt regelmatig aangevuld. Op deze manier zijn steeds de meest 

recente aanpassingen beschikbaar. Om de integriteit van de gegevens te 

garanderen worden de units niet aangepast, maar vervangen door units met 

een recentere productiedatum. In de oude units wordt een vermelding toege-

voegd die verwijst naar de nieuwe unit. 

 

Tot slot 

Deze denkoefening is in eerste instantie bedoeld voor de podiumkunsten 

omdat de problematiek van horizontale en verticale transfers en de realiteit 

van sterk wisselende functiebeschrijvingen hier sterk aanwezig is. We zijn er 

echter van overtuigd dat de methodiek ook op andere sectoren kan toege-

past worden. We nodigen deze sectoren dan ook uit om onze inzichten uit te 

testen in hun werkveld. 

Dit werk is niet af en zal dat ook nooit zijn. De evolutie in de professionele 

wereld vraagt om een permanente bijsturing. We zijn ervan overtuigd dat de 

ontwikkelde methodiek kan bijdragen tot het sneller en efficiënter updaten 

van de competentieprofielen. 

Tot slot willen we een warm pleidooi houden voor de verdere ontwikkeling 

van een gemeenschappelijke, gedetailleerde schrijfwijze van competenties, 

zowel horizontaal als verticaal. Een dergelijke universele schrijfwijze is o.i. 

een essentiële voorwaarde om levenslang leren in de breedste zin van het 

woord  te bevorderen. Ze draagt ook bij tot het dichter bij elkaar brengen van 

sectoren en onderwijsverstrekkers. 
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OPTiV 

OPTiV staat voor Opleidingen PodiumTechniek in Vlaanderen.  

Het project analyseerde het opleidingslandschap podiumtechnieken in 

een sterk veranderende technisch - artistieke context en formuleerde 

antwoorden op de vraag naar optimalisatie van zowel het  

opleidingslandschap als de inhoudelijke invulling van de verschillende 

opleidingen. Daarnaast wilde het OPTiV project ook aanbevelingen  

formuleren om het opleidingslandschap beleidsmatig te ondersteunen. 

Concreet wilde het OPTiV project antwoord geven op volgende vragen: 

 In hoeverre stemt het opleidingsveld overeen met de noden van 

de sector en hoe kan de afstemming verbeterd worden? 

 Welke innovatieve methodes en werkvormen zijn reeds aanwezig 

in de opleidingen en hoe kan de inhoudelijke kwaliteit van de  

opleidingen verder verbeterd worden? 

 Hoe kunnen de opleidingen beter ondersteund worden door sec-

tor en overheid? 

Het project kwam tot stand in het kader van PWO in de Erasmushoge-

school Brussel. PWO is onderzoek dat ontstaat vanuit concrete  

vraagstellingen binnen de opleidings- en/of beroepspraktijk en streeft 

naar oplossingen die binnen diezelfde praktijk toepasbaar en bruikbaar 

zijn. Maatschappelijke en/of opleidingsgerichte meerwaarde zijn bijko-

mende aandachtspunten.  

Het project werd uitgevoerd met de gewaardeerde medewerking van het 

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 



 

 

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken is 

organisch gegroeid uit de onderzoeks- en 

onderwijsprojecten van de opleiding Podi-

umtechnieken RITS (Erasmushogeschool 

Brussel). Het centrum zorgt voor  

continuïteit waardoor de resultaten van 

projecten optimaal en blijvend gevalideerd 

kunnen worden en de samenwerking met 

de sector, onderwijs en het internationale 

veld  verzekerd blijven. 

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken wil 

zich verder ontwikkelen tot een permanent 

aanspreekpunt voor opleidingen, sector-

organisaties en beleidsmakers . Het wil in 

de wereld staan en niet erbuiten. De speer-

punten van het centrum zijn: 

 Competentiemanagement in de  

podiumtechnieken, met inbegrip van 

het nauwkeuriger omschrijven van 

de beroepsinhoud. 

 Ontwikkelen van lesmethodieken en 

simulatietechnieken voor podium-

technieken. 

 Duurzaamheid en veiligheid 

 Opleidingen voor het werkveld en 

voor de intermediairen – opleidings-

verstrekkers. 

 Geschiedenis van de podium-

technieken. 

Het kenniscentrum ontwikkelt zijn eigen  

projecten en neemt als partner deel aan 

projecten van derden. 


