Omschrijving competenties
Cue one go

Veilig, hygiënisch en milieubewust werken

Veiligheid
Competentie: Risico’s signaleren
het signaleren van potentieel gevaarlijke situaties aan de verantwoordelijke
actieve zin: Signaleert risico's
1 risico’s signaleren
*

stelt mogelijke risico’s vast

*

Meldt elke werksituatie die ernstig of onmiddellijk gevaar met zich meebrengt

*

verduidelijkt welke risico’s er zijn

*

Meldt gebreken in de beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen

*

Signaleert stresssituaties

2 Ongevallen en incidenten signaleren
*

Meldt ongevallen en incidenten (ook incidenten m.b.t. geweld en agressie)
Onderliggende kennis
* Risico en preventie

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Assertief
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.3.1
2.3.1

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

2.3.1
2.10

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.10
2.10

SERV welzijnsnota

x

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Ergonomisch werken
het werken volgens ergonomische principes zodat rugletsel en andere door overbelasting veroorzaakte
aandoeningen vermeden worden
actieve zin: Werkt ergonomisch.
1 ergonomisch werken
*

neemt een ergonomisch verantwoorde werkhouding aan

*

past hef- en tiltechnieken toe

*

Maakt bij het transporteren gebruik van hulpmiddelen

*

Vraagt hulp indien nodig
Onderliggende kennis
* Ergonomische principes

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Risico en preventie
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.3.1
2.3.1

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

2.3.1
2.10

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.10
2.10

SERV welzijnsnota
TTT

x
60 20 00 01

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Meewerken aan een veilige arbeidsomgeving
actief meewerken aan het verhogen van het veiligheidsniveau op de werkvloer
actieve zin: Werkt mee aan een veilige arbeidsomgeving.
1 Meewerken aan een veilige arbeidsomgeving
*

evalueert eigen houding kritisch

*

volgt instructies correct op

*

bouwt deskundigheid op

*

gaat respectvol om met collega's

*

verleent bijstand aan de werkgever of de verantwoordelijk gestelde wernemer

*

draagt bij tot het preventiebeleid in het kader van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

Onderliggende kennis
* Risico en preventie

* Assertief
* Leergierigheid

* Risico-evaluatie (RIE)

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS
basisprofiel
SERV welzijnsnota

Onafhankelijk van het proces

3 weging
referentie
x

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Veilig werken met arbeidsmiddelen
veilig gebruik van o.a. elektromechanische toestellen en hulpmiddelen voor de uitvoering van de opdracht
actieve zin: Werkt veilig met arbeidsmiddelen.
1 Arbeidsmiddelen controleren
*

controleert geregeld de arbeidsmiddelen

*

beoordeelt of de arbeidsmiddelen nog aan de norm voldoen (en dus veilig) zijn

2 Arbeidsmiddelen veilig gebruiken
*

leest veiligheidsinstructiekaarten en gebruiksaanwijzing

*

gebruikt gereedschap alleen voor het werk waarvoor het gemaakt is

*

gebruikt machines veilig

*

schakelt machniebeveiliging nooit uit

*

neemt machinebeveiliging nooit willekeurig weg

3 Arbeidsmiddelen beheren
*

onderhoudt de arbeidsmiddelen geregeld

*

bergt gereedschap veilig op

*

legt materieel en grondstoffen na het werk op de juiste plaats terug
Onderliggende kennis
* Elektrische veiligheid

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Mechanische veiligheid (toestellen)
* PBM
* Risico en preventie
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.3.1
2.3.1

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

2.3.1
2.10

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.10
2.10

SERV welzijnsnota
TTT

x
70 55 00 06

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Veilig werken op hoogten
veilig werken op ladders, rolsteigers, eenpersoonshoogwerkers, werkbruggen en rollenzolder. (klimtechnieken
vallen hier buiten)
actieve zin: Werkt veilig op hoogte.
1 gevaar voor vallende voorwerpen beperken
*

zorgt ervoor dat er geen voorwerpen uit kleding kunnen vallen

*

houdt orde op het werkplatform

*

beveiligt gereedschappen indien nodig

*

controleert gereedschap en apparatuur op losse onderdelen

2 collectieve beschermingsmaatregelen toepassen
*

plaatst collectieve beveiliging bij het openen van luiken

*

sluit collectieve beveiliging bij het verlaten van bruggen

*

controleert de goede werking van zelfsluitende systemen

3 persoonlijke beschermingsmaatregelen bij het werken op hoogten gebruiken
*

schat in wanneer persoonlijke beveiliging noodzakelijk is

*

kiest geschikte beveiliging

*

controleert de beveiligingsmaterialen

*

kiest geschikte aanhechtingspunten

*

beperkt de valhoogte

4 backup voorzien
*

controleert of een collega aanwezig is die kan ingrijpen bij noodsituaties
Onderliggende kennis
* Risico en preventie

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Werken op hoogte
* PBM
* Collectieve beschermingsmaatregelen
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
2.3.1

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

2.3.1
2.3.1

BCP podiumtechnicus licht
BCP podiumtechnicus geluid

2.10
2.10

BCP podiumtechnicus beeld
SERV welzijnsnota

2.10
x

TTT

60 20 00 01

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: PBM's gebruiken
gebruik en onderhoud van de beschermingsmiddelen nodig voor de functie (o.a. veiligheidsschoenen,
handschoenen, bril, oorbescherming, harnas en helm)
actieve zin: Gebruikt PBM's.
1 PBM's gebruiken
*

schat risico's in

*

bepaalt de noodzakelijke beschermingsmiddelen

*

volgt de instructies

*

controleert de persoonlijke beschermingsmiddelen op slijtage en gebreken

*

draagt andere persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer de omstandigheden dit vereisen.

2 PBM's onderhouden
*

controleert de persoonlijke beschermingsmiddelen

*

maakt de persoonlijke beschermingsmiddelen schoon

*

onderhoudt de beschermingsmiddelen

*

bergt de beschermingsmiddelen op zodat ze niet beschadigd kunnen worden

*

volgt de instructies
Onderliggende kennis
* PBM

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Discipline & stiptheid

* Risico en preventie

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
x

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

x
x

BCP podiumtechnicus licht
BCP podiumtechnicus geluid

2.10
2.10

BCP podiumtechnicus beeld
SERV welzijnsnota

2.10
x

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen en gebruiken
Het aanbrengen van collectieve beschermingsmiddelen, zowel ter bescherming van collega's, gebruikers als
publiek (het gaat o.a. om valbescherming, aanduiding van risico's, afzuiging, noodverlichting en bijbehorende
signalisatie)
actieve zin: Brengt collectieve beschermingsmiddelen aan en gebruikt ze.
1 Collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
*

schat risico in

*

bepaalt noodzaak

*

brengt collectieve beschermingsmiddelen aan

*

controleert de werking
Onderliggende kennis
* Risico en preventie

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Collectieve beschermingsmaatregelen
* Signalisatie
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS
basisprofiel
SERV welzijnsnota

Onafhankelijk van het proces

3 weging
referentie
x

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Veilig werken met elektriciteit
veilig werken aan en met elektrische toestellen binnen de opdracht
actieve zin: Werkt veilig met elektriciteit.
1 Veilig werken met elektriciteit
*

schakelt de stroomtoevoer van een elektrische installaƟe uit vooraleer er werkzaamheden aan uit te voeren

*

controleert spanning en veiligheidsvoorzieningen op het stroomnet vooraleer er elektrische apparatuur op aan
te sluiten
controleert de staat van de bekabeling en connectoren alvorens aan te sluiten

*

Onderliggende kennis
* Elektrische veiligheid

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Risico en preventie
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
x
x

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

x
2.10

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.10
2.10

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Veilig en milieubewust werken met gevaarlijke producten
veilig en milieubewust werken met o.a. verven, gassen, vloeistoffen, batterijen, explosieven, …
actieve zin: Werkt veilig en milieubewust met gevaarlijke produkten.
1 Veilig werken
*

leest en begrijpt de veiligheidsbladen of fiches

*

interpreteert de gevaarsaanduidingen en symbolen

*

draagt aangepaste beschermingsmiddelen

*

is op de hoogte van risico's en te nemen maatregelen bij ongeluk

2 hygiënebewust werken
*

wast zich om resten van producten te verwijderen

*

eet, drinkt of rookt niet tijdens het gebruik van gevaarlijke producten

3 milieubewust werken
*

slaat de producten volgens de richtlijnen op

*

reinigt gereedschap volgens de richtlijnen

*

verwijdert overschotten volgens de richtlijnen
Onderliggende kennis
* Gevaarlijke producten

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Risico en preventie
* Signalisatie
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
x
x

BCP podiumtechnieken (TON)
SERV welzijnsnota

x
x

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Veilig en milieubewust werken met geluid
veilig omgaan met schadelijke geluidsniveaus zowel voor zichzelf, de collega's en het publiek
actieve zin: Werkt veilig en milieubewust met geluid.
1 maximaal toegelaten geluidsniveau respecteren
*

houdt zich aan het maximaal toegelaten geluidsniveau volgens de geldende wet- en regelgeving.

2 gehoorbescherming gebruiken
*

schat risico in

*

kiest aangepaste beschermingsmiddelen

*

draagt beschermingsmiddelen

3 geluidsoverlast beperken
*

schat impact op de omgeving in

*

beperkt geluidsoverlast
Onderliggende kennis
* Risico en preventie

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Assertief

* Gehoorbescherming

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

5 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnicus geluid

referentie
2.10

BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

x
x

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Brand voorkomen en bestrijden
het voorkomen en bestrijden van brand en het vrijwaren van interventiemogelijkheden
actieve zin: Voorkomt en bestrijdt brand.
1 vrijwaren van interventiemogelijkheden
*

houdt nooduitgangen vrij

*

houdt noodverlichting vrij

*

houdt blusmiddelen toegankelijk

*

signaleert eventuele problemen

2 Brand voorkomen
*

controleert materialen op brandvertragende eigenschappen

*

beveiligt omgeving tegen warmtebronnen

*

houdt werkplaats ordelijk en schoon

3 Brand bestrijden
*

reageert adequaat op noodsituaties

*

roept hulpdiensten op

*

verwittigt collega's en verantwoordelijken

*

hanteert kleine blusmiddelen

*

helpt evacueren
Onderliggende kennis
* Brandpreventie en bestrijding

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Stressbestendig

* Evacuatie
* Signalisatie
* Risico en preventie
* Collectieve beschermingsmaatregelen

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.3.2
2.3.2

BCP podiumtechnieken (TON)

2.3.2

beginnend

opmerking

Veiligheid
Competentie: Eerste hulp bij ongevallen geven
eerste hulp verlenen aan collega's, gebruikers en publiek
actieve zin: Geeft eerste hulp bij ongevallen.
1 voor een veilige omgeving zorgen
*

beoordeelt de risico's voor zichzelf, omstaanders en slachtoffer

*

neemt indien mogelijk risico's weg

2 De toestand van het slachtoffer beoordelen
*

controleert of er levensgevaar is

*

stelt aard verwondingen vast

3 de hulpdiensten verwittigen
*

verwittigt vrantwoordelijken volgens de voorziene procedure

*

verwittigt hulpdiensten volgens de voorziene procedure

*

geeft noodzakelijke informatie door

*

zorgt indien nodig voor opvang van de hulpdiensten

4 elementaire EHBO-technieken toepassen
*

bepaalt prioriteiten

*

past elementaire technieken toe
Onderliggende kennis
* EHBO

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Stressbestendig
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
2.3.2

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

2.3.2
2.3.2

BCP podiumtechnicus licht
BCP podiumtechnicus geluid

2.10
2.10

BCP podiumtechnicus beeld
SERV welzijnsnota

2.10
x

beginnend

opmerking

Productie voorbereiden

Opbouw, afbouw en verloop voorstelling
Competentie: Vrachtwagen laden en lossen
laden en lossen van vrachtwagens, zowel op de voorstellingsplaats als in het magazijn
actieve zin: Lost en laadt vrachtwagen.
1 lossen vrachtwagen
*

lost de vrachtwagen

*

brengt de onderdelen naar de scene

*

legt de onderdelen in een voor de opbouw handige plaats

*

zet kisten zodat ze bereikbaar zijn en open kunnen

*

gebruikt aangepaste transportmiddelen

*

gebruikt PBM's

2 laden vrachtwagen
*

leest het laadplan

*

verpakt de onderdelen van het decor

*

laad de kisten in

*

controleert de inhoud

*

brengt de onderdelen en kisten in de laadvolgorde naar de vrachtwagen

*

gebruikt aangepaste transportmiddelen

*

zet onderdelen in de vrachtwagen vast

*

gebruikt PBM's
Onderliggende kennis
* Ergonomische principes

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Samenwerking

* PBM
* Opbouw, logica en volgorde
* Verpakking

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.6
2.2.6

BCP podiumtechnieken (TON)
Vormelec podiumtechnicus

2.2.6
.2

TTT

00 00 00 01

beginnend
opmerking
zie ook 2.2.17 en 2.2.20
zie ook 2.2.17 en 2.2.20
zie ook 2.2.17 en 2.2.20
zie ook .9 en .10

Opbouw, afbouw en verloop voorstelling
Competentie: Opbouw en afbouw uitvoeren
opbouwen en afbouwen in de verschillende podiumtechnische disciplines
actieve zin: Voert opbouw en afbouw uit.
1 Opbouwen
*

bepaalt materiaal

*

werkt efficient en veilig

*

hanteert een logische werkvolgorde

*

werkt overeenkomstig de technische documentatie

*

houdt rekening met het werk van anderen

*

behandelt materiaal met respect

2 Afbouwen
*

hanteert een logische en efficiente afbouwvolgorde

*

houdt rekening met de acties van anderen

*

verpakt materialen en zet ze klaar voor het laden

*

controleert het materiaal aan de hand van de materiaallijst
Onderliggende kennis
* Opbouw, logica en volgorde

Onderliggende attitudes

* Geschiedenis van de voorstellingsruimte
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.17
2.2.17

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

2.2.17
2.8

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.8
2.8

Vormelec podiumtechnicus

2.

beginnend
opmerking
en 2.2.20
en 2.2.20
en 2.2.20

zie ook 9.

Opbouw, afbouw en verloop voorstelling
Competentie: Materiaal en materieel beschermen en opslaan
toestellen en decoronderdelen beschermen voor transport en mogelijke schade tijdens gebruik
actieve zin: Beschermt en slaat materiaal en materieel op.
1 beschermingsmaatregelen treffen
*

voorziet mogelijke schade (vb. weersomstandigheden, diefstal, stof, …)

*

anticipeert op mogelijke schade

1 Flightcases inrichten
*

schat risico's op beschadiging in

*

schat waarde van het materiaal en materieel in

*

kiest aangepaste kisten, verpakkinggen of transportmethodes

*

brengt beschermende materialen aan

*

houdt rekening met efficientie en ergonomie

Onderliggende attitudes
* Kwaliteitsbewustzijn

Onderliggende kennis
* Verpakking

* accuraat

* Ergonomische principes

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
Vormelec podiumtechnicus

referentie
2.

beginnend

opmerking

Opbouw, afbouw en verloop voorstelling
Competentie: Materiaalopslag organiseren
organiseren van materiaalopslag, zowel op locatie als in magazijn
actieve zin: Organiseert materiaalopslag.
1 Magazijn organiseren
*

bakent zone's af

*

bepaald structuur en logica

*

plaatst aanduidingen

*

houdt orde

*

houdt rekening met efficientie en ergonomie

*

gebruikt planningssystemen

2 Tijdelijke opslag organiseren
*

bakent zone af

*

plaats materiaal en kisten zo dat alles bereikbaar is

*

lost kisten zodat het materiaal overzichtelijk ligt

*

houdt rekening met de gebruiksvolgorde
Onderliggende kennis
* Principes organisatie materiaalopslag

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Opbouw, logica en volgorde
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.1.3
2.1.3

BCP podiumtechnieken (TON)
Vormelec podiumtechnicus

2.1.3
.13

beginnend

opmerking

Opbouw, afbouw en verloop voorstelling
Competentie: Voorstelling startklaar maken
voorstelling startklaar maken zodat alle disciplines klaar zijn voor aanvang
actieve zin: Maakt voorstellingen startklaar.
1 onderdelen controleren
*

controleert de werking van de apparatuur

*

controleert spots, geluids en beeldfragmenten en bewegingen

*

communiceert eventuele problemen

2 aanvangspositie klaarzetten
*

loopt checklist rekwisieten en kostuums na

*

brengt decor en trekken naar aanvangspositie

*

zet licht, klank en beeldstanden klaar op aanvangspositie

*

communiceert met eindverantwoordelijke

Onderliggende attitudes
* Stressbestendig

Onderliggende kennis
* Verloop en ritme van een voorstelling

* verantwoordelijkheidszin

* Voorstellingsdocumentatie

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorstelling

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.18
2.2.18

BCP podiumtechnieken (TON)
TTT

2.2.18
70 32 00 03

beginnend

opmerking

Opbouw, afbouw en verloop voorstelling
Competentie: Interventies repeteren
repeteren van changementen, licht, beeld en klankwisselingen volgens de noden van de voorstelling
actieve zin: Repeteert interventies.
1 Interventies repeteren
*

leest de voorstellingsdocumentatie

*

bereidt interventies voor

*

repeteert de gevraagde interventies op tijd en ritme

*

houdt rekening met de acties van anderen

*

plaatst repairs en aanduidingen

*

maakt nota's

*

past voorstellingsdocumentatie aan
Onderliggende kennis
* Cue's methode

Onderliggende attitudes
* Stressbestendig

* Verloop en ritme van een voorstelling
* Voorstellingsdocumentatie
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

repetitie

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.18
2.2.18

BCP podiumtechnieken (TON)
Vormelec podiumtechnicus

2.2.18
7.

beginnend

opmerking

Podiummechanica bedienen

Podiummechanica
Competentie: Ladders gebruiken
Het gebruiken van vooral vrijstaande ladders binnen een podiumomgeving
actieve zin: Gebruikt ladders.
1 ladders dragen
*

controleert de veiligheidsvoorzieningen

*

houdt de ladder in balans

*

houdt optimaal zicht op de uiteinden

*

vraagt hulp indien nodig

2 ladders opstellen
*

leest (veiligheids)instructies

*

kiest de geschikte ladder

*

controleert de veiligheidsvoorzieningen

*

plaatst de ladder

*

gebruikt de blokkeringsmechanismes

*

controleert de correcte montage

*

controleert de stabiliteit

3 ladders gebruiken
*

houdt minstens 3 steunpunten

*

blijft binnen het zwaartepunt

*

voert enkel werkzaamheden uit op de ladder die een hand vereisen

4 ladders opbergen
*

zorgt ervoor dat de ladder niet kan beschadigd worden

*

duid eventuele gebreken aan

*

verwittigt de verantwoordelijke bij gebreken

5 ladders onderhouden
*

houdt ladder proper

*

controleert ladder op zichtbare gebreken

*

verwittigt de verantwoordelijke bij gebreken

*

houdt documentatie over onderhoud bij
Onderliggende kennis
* Ladders

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Samenwerking

* Werken op hoogte

* verantwoordelijkheidszin
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.1.3
2.1.3

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

2.1.3
2.10

BCP podiumtechnicus beeld

2.10

beginnend

opmerking

Podiummechanica
Competentie: Rolstijgers gebruiken
Het gebruiken van, vooral vrijstaande, rolsteigers binnen een podiumomgeving
actieve zin: Gebruikt rolsteigers.
1 rolsteigers op en afbouwen
*

kiest de geschikterolsteiger

*

leest (veiligheids)instructies

*

controleert de veiligheidsvoorzieningen

*

plaatst de rolsteiger volgens procedure

*

plaatst de kantlatten

*

controleert de correcte montage

*

plaatst outriggers

*

controleert de stabiliteit

2 rolsteigers gebruiken
*

kruipt naar boven en beneden aan de binnenkant van de steiger

*

blijft tijdens het werk binnen het werkvlak

*

houdt orde op het werkvlak

*

gebruikt remmen en outriggers

*

verplaatst de steiger niet wanneer er iemand opzit

3 rolsteigers opbergen
*

zorgt ervoor dat de onderdelen niet kunnen beschadigd worden

*

zorgt dat geen onderdelen verloren gaan

*

duidt eventuele gebreken aan

*

verwittigt de verantwoordelijke bij gebreken

4 rolsteigers onderhouden
*

houdt rolsteiger proper

*

controleert rolsteiger op zichtbare gebreken

*

verwittigt de verantwoordelijke bij gebreken

*

houdt documentatie over onderhoud bij
Onderliggende kennis
* Rolstijgers

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Samenwerking

* Werken op hoogte

* verantwoordelijkheidszin
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
2.1.3

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

2.1.3
2.1.3

BCP podiumtechnicus licht
BCP podiumtechnicus beeld

2.10
2.10

beginnend

opmerking

Podiummechanica
Competentie: Eenspersoonshoogwerker gebruiken
Het gebruiken van vrijstaande eenpersoonshoogwerkers binnen een podiumomgeving
actieve zin: Gebruikt een eenpersoonshoogtewerker.
1 Eenpersoonshoogwerker plaatsen
*

kiest de geschikte eenpersoonshoogwerker

*

leest (veiligheids)instructies

*

controleert de veiligheidsvoorzieningen

*

plaatst de eenpersoonshoogwerker

*

plaatst outriggers

*

zet de eenpersoonshoogwerker waterpas

*

controleert de stabiliteit

2 Eenpersoonshoogwerker gebruiken
*

controleert de omgeving bij stijgen en dalen

*

blijft tijdens het werk binnen en op het werkvlak

*

houdt orde op het werkvlak

*

gebruikt valbeveiliging, remmen en outriggers

*

verplaatst de eenpersoonshoogwerker niet wanneer er iemand opzit

3 eenpersoonshoogwerker onderhouden
*

laadt de batterijen op

*

houdt rolsteiger proper

*

controleert rolsteiger op zichtbare gebreken

*

verwittigt de verantwoordelijke bij gebreken
Onderliggende kennis
* (Eenpersoons)hoogwerkers

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Samenwerking

* Werken op hoogte

* verantwoordelijkheidszin
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
2.1.3

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

2.1.3
2.1.3

BCP podiumtechnicus licht
BCP podiumtechnicus beeld

2.10
2.10

beginnend

opmerking

Podiummechanica
Competentie: Trekken laden en instellen
het laden van trekken en het plaatsen van hoogtemerken zodat ze klaar zijn voor bediening tijdens een
voorstelling
actieve zin: Laadt en stelt trekken in.
1 Laden van trekken
*

brengt de trek op de juiste werkhoogte

*

blokkeert de trek met rem of klemmen

*

bepaald het benodigde tegengewicht

*

laad de tegengewichten

*

beveiligt de tegengewichten

*

controleert de balans

*

communiceert elke actie aan de vloerploeg

2 Instellen van trekken
*

controleert of de omgeving veilig is

*

verplaatst de trek naar de merkhoogte in overleg met de vloerploeg

*

controleert tijdens de verplaatsing de vrije bewegingsruimte

*

plaats een aangepast merk

*

beveiligd de trek met rem of klemmen
Onderliggende kennis
* Basis krachten

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* Communicatief

* Aanslaan van lasten
* Manuele trekkenwand

* verantwoordelijkheidszin

* Ergonomische principes
* Mechanische beveiliging (bevestiging)
* Werken op hoogte
* Opbouw, logica en volgorde
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.2
2.2.2

BCP podiumtechnieken (TON)

2.2.2

beginnend

opmerking

Podiummechanica
Competentie: Trekken bedienen
Het bedienen van trekken op cue in een voorstellingsomgeving met beperkte lichtomstandigheden
actieve zin: Bedient trekken.
1 Trekken bedienen
*

volgt cue's op

*

controleert evenwicht

*

ontgrendeldt trek

*

controleert of de omgeving veilig is

*

beweegt trek naar opgegeven positie in opgegeven tijd

*

beveiligdt trek

*

communiceert eventuele problemen
Onderliggende kennis
* Manuele trekkenwand

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn
* verantwoordelijkheidszin

* Ergonomische principes
* Cue's methode
* Verloop en ritme van een voorstelling
* Elektrische trekkenwand
* Elektrische trekkenwand
* Geschiedenis van de podiummechanica

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorstelling

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
2.2.2

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

2.2.2
2.2.2

TTT

04 00 30 01

beginnend

opmerking

Podiummechanica
Competentie: Plaatsen van mobiele ophangstructuren
Monteren en plaatsen van trussstructuren, beperkt tot self-support en ground rigging
actieve zin: Plaatst mobiele ophangstructuren.
1 plaatsen van self support steunen
*

leest (veiligheids)instructies

*

kiest geschikte statieven, liften of structuren

*

controleert op beschadigingen

*

zorgt voor een stabiele ondergrond

*

plaatst de statieven, liften of structuren

*

zet de structuren waterpas

*

controleert de stabiliteit

*

controleert de goede werking

2 monteren van trussen
*

gebruikt het montageplan

*

kiest geschikte trusselementen

*

controleert op beschadigingen

*

monteert de elementen met het juiste gereedschap

*

plaatst beveiligingen

*

controleert de montage

3 aanslaan van trussen
*

kiest geschikte aanslagmaterialen

*

controleert op beschadigingen

*

controleert de veiligheidscontroledata

*

slaat de trussen aan volgens de toepasselijke regels

*

brengt bijkomende beveiligingen aan

*

controleert de montage
Onderliggende kennis
* Basis krachten

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Aanslaan van lasten
* Hijsmiddelen
* Trussen principes
* Trussen montage
* Opbouw, logica en volgorde
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
x

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

x
x

Vormelec podiumtechnicus
TTT

3.
03 00 20 01

beginnend

opmerking

Decormontage uitvoeren

Décor
Competentie: Eenvoudige decorstukken en assesoires bouwen
bouwen van (onderdelen van) decors en assesoires
actieve zin: Bouwt eenvoudige decorstukken en accessoires.
1 Eenvoudige decorstukken en assesoires bouwen
*

interpreteert decorontwerp

*

kiest constructiemethode

*

kiest materialen

*

gebruikt aangepaste gereedschappen (manueel en elektrisch handgereedschap)

*

houdt rekening met transporteerbaarheid

*

houdt rekening met montagenoodzaak

Onderliggende attitudes
* Innoverend zijn

Onderliggende kennis
* Basis technisch tekenen

* Kwaliteitsbewustzijn

* Constructiemethode decor
* Houtconstructie
* Metaalconstructie
* Water constructie
* Verf materiaal en technieken
* Kunststoffen, materiaal en constructie
* Mechanische veiligheid (toestellen)

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.4
2.2.4

BCP podiumtechnieken (TON)

2.2.4

beginnend

opmerking

Décor
Competentie: Decoronderdelen en decorstukken aan trekken of ophangpunten
bevestigen
bevestigen van decoronderdelen aan trekken of ophangpunten d.m.v. de gebruikelijke aanslagmethodes en
materialen
actieve zin: Bevestigt doeken, decoronderdelen en decorstukken aan trekken of ophangpunten.
1 decoronderdelen bevestigen
*

kiest aangepaste aanslagmethodes

*

controleert de maximum belasting van de ophangstructuur

*
*

kiest aangepaste aanslagmaterialen en verbindingen (roedeboeien, staalkabels, klemmen, harpen en D
sluitingen, rondslings, …)
bevestigt de onderdelen

*

communiceert met de bediener van de trekken

*

controleert de bevestiging
Onderliggende kennis
* Aanslaan van lasten

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Mechanische beveiliging (bevestiging)
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
2.2.6

beginnend

opmerking

Décor
Competentie: Decor en decoronderdelen plaatsen en monteren
het monteren en plaatsen van decors op scène
actieve zin: Plaatst en monteert decor en decoronderdelen.
1 monteren
*

meet de plaats van het decor uit

*

plaatst onderdelen

*

monteert onderdelen aan elkaar

*

gebruikt verschillende verbindingstechnieken

*

hanteert een logische volgorde
Onderliggende kennis
* Constructiemethode decor

Onderliggende attitudes

* Hulpmiddelen podium
* Ergonomische principes
* Opbouw, logica en volgorde
* Kenmerken van een voorstellingsruimte
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.6
2.2.6

BCP podiumtechnieken (TON)
TTT

2.2.6
03 00 20 02

beginnend

opmerking

Décor
Competentie: Doeken behandelen, inknopen en vouwen
het vouwen, onderhouden, inknopen en bevestigen van doeken aan ophangsystemen (o.a. fond, horizon, poten,
friezen, …)
actieve zin: Behandelt, vouwt en knoopt doeken in.
1 doeken vouwen
*

zorgt dat de zichtbare kant van het doek niet vuil wordt

*

vouwt het doek zodat het vlot kan ontplooid worden

*

vouwt het doek zodat de lintjes of klemmen naar buiten steken

*

vouwt het doek zodat de aanduidingen en markeringen zichtbaar zijn

*

vermijdt plooien

*

verpakt het doek zodat het niet beschadigd of vuil kan worden

2 doeken inknopen
*

leest het potenplan

*

kiest een geschikt doek

*

legt het doek zodat middelpunt onder het middelpunt van de trek ligt

*

legt het doek zodat het geen zijdelingse trekkracht op de ophangpunten uitoefent

*

knoopt het doek in met aangepaste knopen of klemmen

*

plaatst indien nodig een verzwaringsbuis

*

spant indien nodig het doek op (vb. horizondoek)

*

communiceert met de bediener van de ophangsystemen

*

zorgt dat de zichtbare kant van het doek niet vuil wordt

*

controleert de zichtlijnen

3 doeken behandelen en onderhouden
*

controleert doek op schade

*

voert kleine herstellingen uit

*

voorkomt grotere schade

*

brengt markeringen aan

*

maakt doeken opnieuw brandvertragend
Onderliggende kennis
* Doeken

Onderliggende attitudes

* Brandpreventie en bestrijding
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.6
2.2.6

BCP podiumtechnieken (TON)

2.2.6

beginnend

opmerking

Décor
Competentie: Standaard podiummateriaal plaatsen
De standaard op het podium voorziene materialen plaatsen (pratikabels, trappen, balletvloer, …)
actieve zin: Plaatst standaard podiummateriaal
1 pratikables en trappen
*

plaatst pratikabels en trappen

*

stelt de hoogte in

*

stabiliseert en verbind pratikabels

*

werkt zijkanten af met decoratiematerialen

2 balletvloer plaatsen en wegnemen
*

zorgt voor een zuiver oppervlak

*

rolt vloer uit

*

plaatst de vloer zodat de naden aansluiten

*

spant de vloer op

*

kleeft de vloer vast

*

Maakt de vloer schoon

*

rolt de vloer strak op zodat geen vervorming ontstaat
Onderliggende kennis
* Hulpmiddelen podium

Onderliggende attitudes

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS
basisprofiel
TTT

3 weging
referentie
03 00 20 02

beginnend

opmerking

Décor
Competentie: Decor afwerken, onderhouden en herstellen
kleine onderhouds en herstellingswerkzaamheden op de scène
actieve zin: Onderhoudt, herstelt en werkt decor af.
1 decor onderhouden
*

controleert decor op beschadigingen en slijtage

*

reinigt en schildert onderdelen

*

stelt onderdelen af (vb. deuren, montageelementen)

*

controleert de werking

*

signaleert niet onmiddellijk op te lossen problemen

2 decor herstellen
*

stelt probleem of beschadiging vast

*

demonteert en monteert onderdelen

*

herstelt elektrische schakelingen

*

herstelt constructies (hout, metaal, doek of kunststof)

*

herstelt lekken

*

vervangt technische onderdelen

*

stelt onderdelen af

*

controleert de goede werking

Onderliggende attitudes
* Innoverend zijn

Onderliggende kennis
* Constructiemethode decor

* Veiligheidsbewustzijn
* Probleemoplossend vermogen

* Houtconstructie
* Metaalconstructie
* Kunststoffen, materiaal en constructie
* Pneumatica en luchtdruk
* Hydraulica
* Water constructie
* Verf materiaal en technieken
* Basisschakelingen
* Elektrische veiligheid
* Mechanische veiligheid (toestellen)
* Mechanische beveiliging (bevestiging)
* Basisgereedschappen

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorstelling

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.6
2.2.6

BCP podiumtechnieken (TON)
TTT

2.2.6
03 00 00 02

beginnend

opmerking

Décor
Competentie: Changementen uitvoeren
changeren van een decor of onderdelen ervan tijdens een voorstelling (a vue of in donker)
actieve zin: Voert changementen uit.
1 changementen uitvoeren
*

bereidt changementen voor

*

reageert op cue's

*

anticipeert op acties op scène

*

herhaalt decorwisselingen zoals gerepeteerd

*

reageert accuraat op onverwachte situaties

*

coorigeert posities op basis van de behoeften van de voorstelling

*

gebruikt documentatie tijdens de voorstelling
Onderliggende kennis
* Cue's methode

Onderliggende attitudes
* Stressbestendig

* Changeren methode
* Verloop en ritme van een voorstelling
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorstelling

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.2
2.2.2

BCP podiumtechnieken (TON)
TTT

2.2.2
03 00 40 04

beginnend

opmerking

Tijdelijke elektrische installaties realiseren

Elektrische installatie
Competentie: Spanning, stroom en weerstand meten
spanning, stroom en weerstand meten in een monofasige installaƟe
actieve zin: Meet spanning, stroom en weerstand.
1 spanning meten
*

stelt de multimeter in op de juiste stand

*

kiest de correcte meetpunten

*

leest de waarde af

2 stroom meten
*

plaatst de tang over de te meten ader

*

leest de waarde af

3 weerstand of geleiding meten
*

maakt de meetpunten spanningsvrij

*

stelt de meetschaal in

*

kiest de correcte meetpunten

*

controleert of er geen externe beinvloeding is van de meting

*

corrigeert de schaal

*

leest de waarde af

4 berekent afgeleide waarden
*

bepaalt de relatie tussen de gemeten waarden

*

berekent de afgeleide waarde op basis van de gemeten waarden

*

houdt rekening met meetfouten
Onderliggende kennis
* Basis grootheden elektriciteit

Onderliggende attitudes

* Meetmethode
* Elektrische veiligheid
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
x
x

BCP podiumtechnieken (TON)

x

beginnend

opmerking

Elektrische installatie
Competentie: Toestellen aansluiten op een monofasig net
Toestellen aansluiten op een monofasig net d.m.v. stekkers en kabels
actieve zin: Sluit toestellen op een monofasig net aan.
1 vermogen bepalen
*

bepaalt het vermogen van de belasting

*

bepaalt het vermogen van het aansluitpunt

*

controleert of er andere belastingen zijn aangesloten

*

controleert dat er geen overbelasting van kabels kan ontstaan

*

controleert dat er geen overbelasting van het aansluitpunt kan ontstaan

2 aansluiten
*

kiest een aangepaste kabel

*

sluit het toestel aan

*

legt de kabels zo dat ze niet beschadigd kunnen worden

*

legt de kabels ordelijk zodat fouten eenvoudig kunnen worden opgespoord
Onderliggende kennis
* Vermogensberekening monofasig

Onderliggende attitudes

* Elektrische veiligheid
* Kabels en stekkers
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
x

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

x
x

TTT

11 20 20 02

beginnend

opmerking

Elektrische installatie
Competentie: Eenvoudige fouten opsporen en verhelpen in elektrische installaties
Fouten opsporen aan de hand van deductie en meting en ze verhelpen
actieve zin: Spoort eenvoudige fouten op en verhelpt ze.
1 deductief opsporen van fouten
*

vertrekt vanuit de meest voorkomende fouten

*

sluit fouten stelselmatig uit door het uitsluiten van mogelijke oorzaken

*

vervangt toestellen of kabels

2 opsporen van fouten door meten
*

meet spanning, stroom en geleiding op strategische punten

*

vergelijkt de resultaten met te verwachten waarden

*

trekt conclusies
Onderliggende kennis
* Meetmethode

Onderliggende attitudes

* Elektrische veiligheid
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.16
2.2.16

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

2.2.16
2.1

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.1
2.1

Vormelec podiumtechnicus

4.

beginnend

opmerking

Elektrische installatie
Competentie: Componenten in een mobiele elektrische installatie vervangen en
aansluiten
vervangen en aansluiten van stekkers, zekeringen, schakelaars of andere componenten van voedingskasten
actieve zin: Vervangt componenten in een mobiele elektrische installatie en sluit ze aan.
1 Kabels en connectoren aansluiten
*

kiest aangepaste kabel

*

ontmantelt de kabel

*

sluit de stekker aan

*

gebruikt kabelhulzen van het juiste kaliber

*

klemt het kabelomhulsel in de trekontlasting

*

gebruikt het juiste gereedschap

2 componenten in een mobiele voedingskast vervangen
*

maakt de kast spanningsvrij

*

controleert of de kast spanningsvrij is

*

zoekt het te vervangen element op het schema

*

kiest een component aan de hand van de specificaties

*

vervangt de component (schakelaar, zekering, differentiaalschakelaar, …

*

controleert de goede werking
Onderliggende kennis
* Kabels en stekkers

Onderliggende attitudes

* Elektrische schemas lezen
* Elektrische veiligheid
* Componenten van een mobiele voedingskast
* Wisselspanning
* Elektromagnetisme
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnicus licht

referentie
2.6

beginnend

opmerking

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.6
2.6

Vormelec podiumtechnicus
BCP podiumtechnieken (APT)

12.
x

Kennis van elektriciteit en elektronica

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

x
x

Kennis van elektriciteit en elektronica
Kennis van elektriciteit en elektronica

Belichting uitvoeren

Belichting
Competentie: Technisch lichtplan gebruiken
lezen en interpreteren van een technisch lichtplan en bijbehorde documentatie
actieve zin: Gebruikt een technisch lichtplan.
1 leest een technisch lichtplan
*

interpreteert de kijkrichting t.o.v. de ruimte

*

interpreteert de gebruikte lijnsoorten

*

zet de schaal om

*

interpreteert de gebruikte symbolen aan de hand van de legende

*

interpreteert kring- , dimmer-, kleurnummers

*

interpreteert vermogensaanduidingen

*

interpreteert aanduidingen over aansluitpunten (DMX, netwerk, vaste spanning)

2 leest bijbehorende documentatie
*

leest lichtlijsten

*

leest stellijsten

*

lijst materiaallijsten

*

relateert de gegevens aan het lichtplan
Onderliggende kennis
* Basis technisch lichtplan

Onderliggende attitudes

* Basis technisch tekenen
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.8
2.2.8

BCP podiumtechnieken (TON)
Vormelec podiumtechnicus

2.2.8
1.

TTT

00 00 00 02

beginnend

ook 3.

opmerking

Belichting
Competentie: Spots plaatsen, inhangen en beveiligen
plaatsen en inhangen van verschillende soorten armaturen in trekken, trussen of op statief
actieve zin: Plaatst en hangt spots in en beveiligt ze.
1 materiaal bepalen
*

kiest toestellen op basis van een lichtplan

*

kiest toebehoren en kleuren op basis van het lichtplan en gekozen toestellen

*

kiest bekabeling (soort, sectie) en stroomverdelingsmateriaal

2 inhangen en beveiligen
*

monteert toestellen volgens plan

*

houdt rekening met opgegeven afstanden en richting

*

beveiligt toestellen

*

plaatst toebehoren

*

beveiligt toebehoren

*

houdt zich aan de maximum toegelaten belasting van de ophangstructuur

3 bekabelen
*

sluit toestellen aan volgens plan

*

houdt zich bij samenkoppelen aan maximum elektrische belasting

*

bevestigt kabels ordelijk zodat ze niet getorst zijn

*

bevestigt kabels zodat fouten snel kunnen worden opgespoord

*

zorgt dat afbouw snel kan verlopen

*

legt kabels vast zodat er niet over gestruikeld kan worden
Onderliggende kennis
* Indeling lichtarmaturen en toebehoren

Onderliggende attitudes
* Veiligheidsbewustzijn

* Bekabelingsmethodes
* Mechanische beveiliging (bevestiging)
* Elektrische veiligheid
* Kenmerken van een voorstellingsruimte
* Opbouw, logica en volgorde
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.8
2.2.8

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

2.2.8
2.2

Vormelec podiumtechnicus
TTT

3.
01 00 20 05

beginnend

opmerking

Belichting
Competentie: Volgspotten
het bedienen van een volgspot in een voorstellingssituatie
actieve zin: Bedient volgspot.
1 Voorbereiden van de volgspot
*

balanceert de volgspot uit

*

controleert de limieten van de bedieningen en zichtlijnen

2 Bedienen van volgspots
*

documenteert cue's

*

reageert of visuele of auditieve cue's

*

bedient de volgspot

*

zorgt voor juiste vorm, kleur en intensiteit

*

antcipeert op de actie op scène

*

reageert accuraat op onverwachte situaties
Onderliggende kennis
* Cue's methode

Onderliggende attitudes

* Eigenschappen van licht
* Indeling lichtarmaturen en toebehoren
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS
basisprofiel
TTT

voorstelling

3 weging
referentie
01 10 40 01

beginnend

opmerking

Belichting
Competentie: Lichttafel plaatsen en aansluiten
een lichtstuurtafel plaatsen en op een eenvoudige dimmerset aansluiten (zonder splitters, mergers, …)
actieve zin: Plaatst en sluit lichttafel aan.
1 Lichtstuurtafel plaatsen
*

plaatst lichtstuurtafel

*

zorgt dat de bediener zicht heeft op de scène

*

monteert toebehoren (verlichting, monitors, …)

2 Lichtstuurtafel aansluiten
*

legt voedingsaansluiting

*

legt stuurkabel

*

sluit stuurkabel aan lichtstuurtafel en dimmer aan

*

bevestigt kabels zodat ze niet kunnen beschadigd worden

*

bevestigt kabels zodat er niet over gestruikeld kan worden

3 Werking controleren
*

controleert de werking
Onderliggende kennis
* Bekabelingsmethodes

Onderliggende attitudes

* Methode manuele lichtstuurtafel
* Bekabelen van DMX
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
x
x

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

x
2.2

Vormelec podiumtechnicus
TTT

3.
01 00 20 03

beginnend

opmerking

Belichting
Competentie: Lichtsysteem onderhouden en eenvoudige herstellingen uitvoeren
het gebruiksklaar en bedrijfszeker houden van een lichtinstallatie
actieve zin: Onderhoudt lichtsysteem en voert eenvoudige herstellingen uit.
1 elektrische delen onderhouden en herstellen
*

werkt volgens instructies fabrikant

*

leest schema's

*

spant verbindingen aan

*

controleert op slijtage en beschadiging

*

controleert de werking

*

herstelt of vervangt onderdelen en verbindingen

2 mechanische delen onderhouden en herstellen
*

werkt volgens instructies fabrikant

*

maakt mechanische delen schoon

*

smeert delen met aangepaste middelen

*

controleert de werking

*

herstelt of vervangt onderdelen en verbindingen

*

stelt mechanische delen opnieuw af

3 Optische delen onderhouden en herstellen
*

werkt volgens instructies fabrikant

*

reinigt de optische delen

*

controleert de werking en optische kwaliteit

*

herstelt of vervangt onderdelen en verbindingen

*

stelt optische delen opnieuw af

4 documenteren van onderhoud
*

documenteert de onderhoudswerkzaamheden

*

duidt de onderhoudsdatum aan op het toestel
Onderliggende kennis
* Onderdelen van armaturen

Onderliggende attitudes
* Kwaliteitsbewustzijn

* Kabels en stekkers
* Meetmethode
* Elektrische schemas lezen
* Elektrische veiligheid
* Methode onderhoud
* Deductief foutzoeken
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
2.2.15

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

2.2.15
2.2.15

BCP podiumtechnicus licht

2.6

beginnend

opmerking

Vormelec podiumtechnicus

8.

TTT

01 00 60 02

zie ook 01 00 60 03

Belichting
Competentie: Spots aansluiten
aansluiten en patchen van spots op dimmers
actieve zin: Sluit spots aan.
1 Spots aansluiten
*

interpreteert patch of priklijst

*

sluit kabels op dimmers aan

*

controleert maximum vermogen bij samenprikken

*

belast de fasen evenwichtig

*

legt kabels ordelijk zodat fouten kunnen worden opgespoord

*

nummert de aansluitingen zodat ze getraceerd kunnen worden

*

duidt aansluitingen en aanpassingen aan op de priklijst
Onderliggende kennis
* Hard patch systemen en permanente installatie

Onderliggende attitudes

* Vermogensberekening monofasig
* Bekabelingsmethodes
* Basis technisch lichtplan
* Dimmers
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
2.2.8

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

2.2.8
2.2.8

BCP podiumtechnicus licht
Vormelec podiumtechnicus

2.3
5.

beginnend

opmerking

Belichting
Competentie: Spots richten
richten van verschillende types spots op aanwijzing
actieve zin: Richt spots.
1 spots richten
*

richt de spot volgens aanwijzing

*

regelt scherpstelling en bundel

*

regelt de toebehoren

*

controleert op afschijning

*

zet alle bedieningselementen vast
Onderliggende kennis
* Procedures richten

Onderliggende attitudes

* Werken op hoogte
* Eigenschappen van licht
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)

referentie
x

BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

x
x

BCP podiumtechnicus licht
Vormelec podiumtechnicus

2.2
6.

TTT

01 00 20 01

beginnend

opmerking

Belichting
Competentie: Lichttafel voor conventioneel licht bedienen
een manuele of reeds geprogrammeerde lichtstuurtafel bedienen tijdens een voorstelling op basis van cue's of
documentatie
actieve zin: Bedient lichttafel voor conventioneel licht.
1 voorstelling uitvoeren
*

leest de voorstellingsdocumentatie

*

reageert op auditieve of visuele cue's

*

bereidt standen voor

*

voert standen uit

*

geeft feedback over acties aan collega's

2 ingrijpen in de voorstelling
*

anticipeert op acties op het podium

*

reageert accuraat op onverwachte situaties

*

past resultaat aan op basis voorstellingsbehoefte
Onderliggende kennis
* Methode manuele lichtstuurtafel

Onderliggende attitudes

* Cue's methode
* Verloop en ritme van een voorstelling
* Voorstellingsdocumentatie
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorstelling

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.9
2.2.9

beginnend

opmerking

BCP podiumtechnieken (TON)
Vormelec podiumtechnicus

2.2.9
7.

en 8.

TTT

01 00 40 02

zie ook 01 00 40 01

Geluidsversterking voorbereiden

Geluid
Competentie: Technisch geluidsontwerp gebruiken
lezen en interpreteren van een geluidsplan, priklijst en andere documentatie
actieve zin: Gebruikt een technisch geluidsontwerp.
1 lezen en interpreteren van een geluidsdocumentatie
*

interpreteert de symbolen aan de hand van de legende

*

interpreteert de plaatsaanduiding

*

interpreteert materiaallijst

*

interpreteert de priklijst

*

interpreteert aanduidingen over aansluitpunten en bekabeling (signalen, vaste spanning)
Onderliggende kennis
* Basis technische geluidsdocumentatie

Onderliggende attitudes

* Basis technisch tekenen
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (PT)
BCP podiumtechnieken (TON)

referentie
x
x

TTT

00 00 00 02

beginnend

opmerking

Geluid
Competentie: Geluidsonderdelen aan trekken of ophangpunten bevestigen
ophangen van luidsprekers aan ophangstructuren
actieve zin: Bevestigd geluidsonderdelen aan trekken of ophangpunten.
1
*

kiest aangepaste aanslagmethodes

*

controleert de maximum belasting van de ophangstructuur

*
*

kiest aangepaste aanslagmaterialen en verbindingen (roedeboeien, staalkabels, klemmen, harpen en D
sluitingen, rondslings, …)
bevestigt de onderdelen

*

sluit de onderdelen aan

*

richt de onderdelen

*

communiceert met de bediener van de ophangstructuren

*

controleert de bevestiging
Onderliggende kennis
* Hijsmiddelen

Onderliggende attitudes

* Aanslaan van lasten
* Manuele trekkenwand
* Trussen montage
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS
basisprofiel

voorbereiding

3 weging
referentie
x

beginnend

opmerking

Geluid
Competentie: Versterkers, cross overs, microfoons, luidsprekers en mengtafel
plaatsen en aansluiten
plaatsen en aansluiten van geluidsapparatuur (lineair, zonder returns of actieve splitting)
actieve zin: Plaatst en sluit versterkers, cross-overs, microfoons, luidsprekers en mengtafel aan.
1 plaatsen van geluidstoestellen
*

leest het geluidsplan en de materiaallijst

*

kiest de benodigde apparatuur

*

plaatst de apparatuur zodat de bediener zicht heeft op de scène

*

plaatst de apparatuur zodat de bediener een optimale geluidsindruk heeft

*

plaatst de apparatuur zodat de bediener ergonomisch kan werken

*

beveiligt apparatuur tegen vallen

2 aansluiten van geluidstoestellen
*

kiest aangepaste kabels

*

legt multikabels

*

legt voedingsaansluitingen

*

legt kabels zodat er niet over kan gestruikeld worden

*

sluit microfoons aan volgens priklijst

*

sluit actieve en passieve luidsprekers en monitors aan

*

sluit mengtafel aan

*

vermijdt aardlussen
Onderliggende kennis
* Signalen

Onderliggende attitudes

* Indeling geluidstoestellen
* Kabels en stekkers
* Bekabelingsmethodes
* Eindversterking
* Mengtafels
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.10
2.2.10

beginnend
opmerking
en 2.2.18
en 2.2.18

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus geluid

2.2.10
2.3

en 2.2.18

Vormelec podiumtechnicus
TTT

3.
02 00 20 01

en 2.
en 02 00 00 02

Geluid
Competentie: Monitortafel en randapparatuur aansluiten
toestellen aansluiten waarbij de signaalloop niet lineair is (inserts, loops, send-return, splitten)
actieve zin: Sluit montitortafel en randapparatuur aan.
1 aansluiten van effecten en randapparatuur
*

sluit monitortafels aan d.m.v. splitters

*

sluit effecten via inserts aan

*

vermijdt aardlussen

*

sluit effecten via send- returnlijnen aan (aux)
Onderliggende kennis
* Bekabelingsmethodes

Onderliggende attitudes

* Effectapparatuur
* Signalen
* Monitortafel
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

voorbereiding

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.10
2.2.10

beginnend
opmerking
en 2.2.18
en 2.2.18

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus geluid

2.2.10
2.3

en 2.2.18

Vormelec podiumtechnicus
TTT

3.
02 00 20 01

en 2.
en 02 00 00 02

Geluid
Competentie: Geluidsapparatuur onderhouden en eenvoudige herstellingen uitvoeren
maken en herstellen van kabels, eenvoudig onderhoud aan geluidsapparatuur
actieve zin: Onderhoudt geluidsapparatuur en voert eenvoudige herstellingen uit.
1 preventieve controles uitvoeren
*

controleert de werking

*

let op tekenen van slijtage of potentiel uitvallen

*

verwittigt de verantwoordelijke bij niet zelf op te lossen problemen

2 kabels solderen
*

kiest aangepaste kabelsoorten

*

kiest aangepaste stekkers en connectoren

*

kiest aansluitvolgorde (pen layout) afhankelijk van het bedoelde gebruik

*

werkt volgens aanwijzing van de fabrikant

*

soldeert de pennen

*

isoleert indien nodig de aansluiting

*

monteert de trekontlasting

3 materiaal onderhouden
*

reinigt materiaal

*

desoxideert verbindingen

*

monteert materiaal in koffers
Onderliggende kennis
* Kabels en stekkers

Onderliggende attitudes

* Signalen
* Noties van electronica
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.2.15
2.2.15

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus geluid

2.2.15
2.6

Vormelec podiumtechnicus
TTT

8.
02 00 60 01

beginnend

opmerking

Eigen werkzaamheden organiseren

Plannen en organiseren
Competentie: Eigen activiteiten voorbereiden
actieve zin: Bereidt de eigen werkzaamheden voor.
1 Eigen activiteiten plannen
*

schat benodigde tijd realistisch in

*

houdt rekening met onvoorziene omstandigheden

*

voorziet problemen

*

communiceert problemen

*

volgt gemaakte afspraken op

*

houdt overzicht

*

voorziet nodige eigen middelen (gereedschap, kleding, …)

2 de eigen planning documenteren
*

houdt afspraken gestructureerd bij

*

past documentatie aan bij veranderende omstandigheden
Onderliggende kennis
* Agenda beheren

Onderliggende attitudes
* Discipline & stiptheid

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.1.1
2.1.1

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

2.1.1
2.8

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.8
2.8

TTT

70 10 00 01

beginnend

opmerking

Plannen en organiseren
Competentie: De kwaliteit van het eigen werk evalueren
het resultaat van het eigen werk evalueren
actieve zin: Evalueert de eigen werkzaamheden.
1 Werkzaamheden evalueren
*

evalueert de kwaliteit van het eigen werk

*

luistert naar kritiek

*

formuleert verbeterpunten

*

formuleert prioriteiten
Onderliggende kennis

Onderliggende attitudes
* Kwaliteitsbewustzijn
* Probleemoplossend vermogen
* Leergierigheid
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.3.5
2.3.5

BCP podiumtechnieken (TON)

2.3.5

beginnend

opmerking

Plannen en organiseren
Competentie: De kwaliteit van het eigen werk bijsturen
het resultaat van het eigen werk verbeteren
actieve zin: Stuurt de eigen werkzaamheden bij.
1 de werkzaamheden bijsturen
*

stelt realistische doelen

*

overlegt over mogelijke verbeteringen

*

past werkmethode aan
Onderliggende kennis

Onderliggende attitudes
* Kwaliteitsbewustzijn
* Probleemoplossend vermogen
* Leergierigheid
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
2.3.5
2.3.5

BCP podiumtechnieken (TON)

2.3.5

beginnend

opmerking

functionele vaardigheden voor het beroep toepassen

Overleggen en communiceren
Competentie: Verbale en non-verbale communicatie toepassen
communiceren op een aan de ontvangende partij aangepaste manier
actieve zin: Past verbale en non-verbale communicatie toe.
1 Past de communicatievorm aan de ontvanger aan
*

kiest een communicatievorm die past bij het onderwerp

*

kiest een communicatievorm die past bij de ontvanger

2 communiceert mondeling
*

past taalgebruik aan de gesprekspartner aan

*

luistert

*

spreekt duidelijk

*

gebruikt argumenten

*

gebruikt de correcte terminologie

3 communiceert schriftelijk
*

past taalgebruik aan de ontvanger aan

*

selecteert noodzakelijke informatie

*

houdt structuur in tekst

*

houdt zich aan de communicatieregels (netiquette, …)

*

gebruikt de correcte terminologie

4 communiceert grafisch
*

kiest een aangepaste tekenvorm (schets, technische tekening, perspectief, …)

*

gebruikt detail aangepast aan de noodzaak

*

geeft voldoende informatie mee (schaal, gegevens, …)

*

gebruikt tekenstandaarden

Onderliggende attitudes
* Communicatief

Onderliggende kennis
* Vakterminologie Nederlands

* Sociale houding
* Assertief

* Vakterminologie Frans, Engels, Duits
* Basis technisch tekenen
* E-mail
* Tekstverwerking

Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

3 weging

Onafhankelijk van het proces

Overleggen en communiceren
Competentie: Vakterminologie gebruiken
De terminologie die in de sector gebruikelijk is beheersen met noties van de terminologie in Frans, Engels en / of
Duits
actieve zin: Gebruikt vakterminologie.
1 Materiaal, toestellen, functies en acties correct benoemen in het Nederlands
*

omschrijft toestellen en materiaal accuraat

*

gebruikt correcte functieomschrijvingen bij dans, theater, muziek, events, …

*

gebruikt aangepaste omschrijvingen voor acties bij dans, theater, muziek, events, …

2 Materiaal, toestellen, functies en acties correct begrijpen in andere talen
*

begrijpt de omschrijving van toestellen en materiaal in meerdere talen

*

begrijpt functieomschrijvingen en functieinvullingen in meerdere talen en arbeidstradities

*

begrijpt omschrijvingen voor acties in verschillende talen en culturen
Onderliggende kennis
* Vakterminologie Nederlands

Onderliggende attitudes
* Communicatief

* Vakterminologie Frans, Engels, Duits
* Structuur en organisatievormen
* Structuur en organisatievormen in andere landen
* Kenmerken van een voorstellingsruimte
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

Onafhankelijk van het proces

3 weging

basisprofiel
BCP podiumtechnieken (APT)
BCP podiumtechnieken (PT)

referentie
x
x

BCP podiumtechnieken (TON)
BCP podiumtechnicus licht

x
2.8

BCP podiumtechnicus geluid
BCP podiumtechnicus beeld

2.8
2.8

beginnend

opmerking

Plannen en organiseren
Competentie: Selecteren en verwerken van informatie
actieve zin: Selecteert en verwerkt informatie.
1 selecteert informatie
*

bepaalt de nood aan informatie

*

zoekt gericht informatie op

*

gebruikt meerdere bronnen

*

beoordeelt de kwaliteit van de informatie

*

selecteert informatie op basis van relevantie

*

selecteert informatie op basis van bruikbaarheid

2 verwerkt informatie
*

ordent informatie

*

vat informatie samen

*

presenteert de informatie in een hanteerbare vorm

*

past de informatie aan de eindgebruiker aan

*

trekt conclusies aan de hand van beschikbare informatie

Onderliggende attitudes
* Leergierigheid
* Doorzettingsvermogen
* Zelfstandigheid
Komt vooral voor tijdens volgende productiefase:
niveau VKS

3 weging

Onderliggende kennis
* Internet - zoekmethode

