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Vanaf 1 april kan je inschrijve n voor de ervaringsbewijzen “podiumtechnicus licht”, “podiumtechnicus geluid” en “podi-
umtechnicus beeld”. Het testcentrum podiumtechnieken RITS breidt daarmee zijn dienstverlening uit. Sinds vorig jaar kan 
men daar immers al een ervaringsbewijs “assistent podiumtechnicus”, “podiumtechnicus” en “toneelmeester” behalen.

B
In de zes maanden dat het centrum operationeel is, werden er 24 
begeleidingen en 15 beoordelingen uitgevoerd. Het is opvallend dat 
binnen deze groep 80 % laaggeschoolden en 20 % “oudere werkne-
mers” deelnamen.
De nieuwe testen zijn bedoeld voor technici die ervaring hebben in 
licht, geluid of beeld (video). Uiteraard kan je nog steeds inschrijven 
voor de andere testen. Iedereen kan deelnemen, ongeacht voorop-
leiding of statuut. De procedure is door het Europees Sociaal Fonds 
gesubsidieerd en dus kosteloos voor de kandidaten. 
Deelnemers die het ervaringsbewijs behaalden geven heel verschil-
lende redenen op waarom ze dit deden. Voor sommigen is het gewoon 
een manier om te weten waar ze staan, het is immers een meting ten 
opzichte van een vastgestelde norm. Voor anderen is het dan weer 
vooral de beroepsfierheid, “ik ben podiumtechnicus en ik heb dat 
aangetoond”. Voor werkzoekenden is het vaak een manier om aan te 
tonen dat het ze ernst is met hun beroepskeuze, of een deel van een 
loopbaantraject. Voor een laatste groep is het een hulp bij sollicitatie 
of promotie.
De procedure verloopt in vier stappen. Eerst schrijf je in: het formulier 

daarvoor staat op de website van het centrum. In een tweede stap is 
er een begeleidingsgesprek. Tijdens dit gesprek overloop je of je vol-
doende ervaring hebt, welke zaken je moet kunnen en hoe de testen 
verlopen. De volgende stap zijn de testen zelf. Wie slaagt krijgt een 
ervaringsbewijs toegestuurd.
Je kan de testen best zien als “een dag in het leven van …” De 
opdrachten die je krijgt zijn zaken die in het dagelijks werk ook 
voorkomen. Het is geen examen, er wordt alleen maar gekeken of 
je de competenties die in de standaard staan beschreven beheerst. 
De beoordeling gebeurt door twee ervaren collega’s die hiervoor een 
opleiding hebben gevolgd. Dit garandeert een objectieve beoordeling.
Wat de testen inhouden hangt af van de specialisatie die je kiest. 
Voor geluid gaat het bijvoorbeeld om een geluidsinstallatie opbouwen 
en bedienen, technische documentatie maken aan de hand van een 
gesprek met een artiest, foutzoeken, herstellen, opnemen en bewerken 
van geluidsmateriaal. Het materiaal bevat zowel analoge als digitale 
tafels. Voor licht en beeld zijn er gelijkaardige proeven. 
De proef licht bevat het maken van een lichtplan aan de hand van 
een gesprek met een regisseur, meten, fout zoeken en berekenen van 
vermogens, en de opbouw, programmering en bediening van een voor-
stelling. Hierbij is een basis bewegend licht inbegrepen. 
Voor de proef beeld werk je de technische documentatie uit van een 
projectieopstelling aan de hand van een gesprek met een regisseur, je 
meet, zet stekkers aan, zoekt fouten, en bouwt een opstelling op die 
je ook bedient. Meer details over de inhoud van de testen staan in de 
infobrochure, op de website en in de standaarden van SERV. Uiteraard 
komt de inhoud opnieuw uitgebreid aan bod in de begeleidingsge-
sprekken.

Wie meer wil weten kan terecht op de site van het testcentrum 
(www.podiumtechnieken.be) of kan rechtstreeks contact opnemen via 
+32(475)781990 of info@podiumtechnieken.be 
Voor meer algemene informatie verwijzen we naar www.ervar-
ingsbewijs.be (algemeen over ervaringsbewijzen) en www.serv.be 
(Standaarden en beroepsprofielen)
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