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ESTCENTRUM ERVARINGSBEWIJS 
PODIUMTECHNIEKEN GAAT VAN STARTT

Op 26 januari ll. tekende de Erasmushogeschool namens het RITS een contract met het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor 
de uitbouw van een testcentrum voor de ervaringsbewijzen ‘assistent podiumtechnicus’, ‘podiumtechnicus’ en ‘toneelmees-
ter’. Wanneer dit centrum op kruissnelheid is, zullen ervaren technici, die hun vak op de werkvloer geleerd hebben, er een 
ervaringsbewijs kunnen halen. Een ervaringsbewijs is een attest, uitgereikt door de Vlaamse overheid, dat deze ervaring 
aantoont.

Aan de start van dit centrum is heel wat werk vooraf gegaan. De SERV 
schreef met een groep technici uit de praktijk de beroepscompeten-
tieprofielen uit. De groep was samengesteld uit zowel technici van 
cultuurcentra en gezelschappen als lesgevers van verschillende oplei-
dingen. Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van BASTT, 
SFP, werknemers en werkgevers, begeleidde dit proces. 
De profielen zijn een omschrijving van de competenties van een 
gemiddelde beroepsbeoefenaar, m.a.w. de taken die een gemiddelde 
technicus moet kunnen uitvoeren. Op basis van deze profielen zijn 
onder andere de programma’s van de verschillende opleidingen opge-
steld. Ze kunnen ook gebruikt worden als referentie voor het opstellen 
van functieprofielen e.d. Je kan ze terugvinden op de websites van de 
SERV en het testcentrum.
Aan de hand van deze beroepsprofielen werden dan standaarden 
geschreven. Deze standaarden beschrijven de testprocedure voor het 
behalen van het beroepsprofiel. Dat garandeert dat elke test op de 
zelfde manier wordt uitgevoerd en dat iedereen dezelfde behandeling 
krijgt. Ook dit werk werd gedaan door de SERV, samen met een groep 
technici uit de praktijk. 
Naast de standaarden voor ‘assistent podiumtechnicus’, ‘technicus’ en 
‘toneelmeester’ liggen er momenteel ook standaarden voor ‘podium-
technicus licht’, ‘podiumtechnicus geluid’ en ‘podiumtechnicus beeld’ 
klaar om goedgekeurd te worden.
Het testcentrum zal in zijn werking worden begeleid door een stuur-
groep die de gehele sector vertegenwoordigt, inclusief de opleidingen. 
Er is voorzien in een vertegenwoordiging van BASTT, VVC, SFP en de 
opleidingen TSO, Syntra en VDAB. Op die manier kunnen we er zeker 
van zijn dat de verschillende diploma’s en attesten op het zelfde 
niveau staan.
We geloven dat dit initiatief, waarbij professionele ervaring erkend 
wordt door middel van een overheidsattest, de positie van de podi-
umtechnici op de arbeidsmarkt zal versterken. Een dergelijk document 
kan, naast de persoonlijke erkenning, uiteraard gebruikt worden als 
bewijs bij sollicitatie of promotie. Het is een onafhankelijk, objectief 
bewijs en een garantie voor kwaliteit en niveau.

Het testcentrum staat open voor alle ervaren technici. Iedereen 
die 18 jaar oud is (of deeltijds leerplichtig) kan op eigen initiatief 
deelnemen. Enkel voor het ervaringsbewijs ‘toneelmeester’ is er een 
bijkomende voorwaarde: de kandidaten moeten in het bezit zijn van 
een attest of diploma podiumtechnicus.
De procedure omvat twee grote stappen. In een eerste fase schrijf je 
je in voor een begeleiding. Tijdens deze begeleiding wordt gekeken 
naar je ervaringen en je slaagkansen voor de test. Dit gebeurt aan 
de hand van een portfolio, een bundeling van je ervaringen. Na deze 
begeleiding krijg je een vrijblijvend advies, je kiest zelf of je daarna 
al dan niet deelneemt aan de testen. Je kan er ook voor kiezen om de 
begeleiding over te slaan en meteen een test te doen.

De eigenlijke test is afhankelijk van het ervaringsbewijs dat je wilt 
behalen. Maar in het algemeen zijn de testen niet echt verschillend 
van het werk dat je als technicus dagelijks doet. Je zal bijvoorbeeld 
een kleine voorstelling opbouwen, fouten zoeken, een voorstelling 
draaien op cue. Een test duurt ongeveer een dag. De beoordeling 
gebeurt door twee onafhankelijke personen, technici uit de praktijk 
die hiervoor zijn opgeleid. Na de test krijg je een evaluatie en indien 
je hierbij een voldoende behaalt, sturen wij het ervaringsbewijs op. 
Mocht je niet akkoord gaan met de beslissing, zijn er mogelijkheden 
om in beroep te gaan.
Zowel in de begeleidings- als in de beoordelingsfase wordt al je 
informatie vertrouwelijk behandeld. Je kan dus in principe een erva-
ringsbewijs halen zonder dat je collega’s of werkgever daarvan op de 
hoogte zijn.
De volledige procedure is gratis, het centrum wordt daarvoor gesub-
sidieerd door het ESF-agentschap van VDAB. Vervoersonkosten en 
eventuele kinderopvang worden terugbetaald.

Het testcentrum komt naar je toe! De testen gaan door op het podium 
van een cultuurcentrum of schouwburg en kunnen in elke provincie 
worden afgelegd. De cultuurcentra van Strombeek, Turnhout, Roeselare, 
Sint-Niklaas en Tongeren hebben hun ruimtes al ter beschikking gesteld. 
Het is mogelijk dat er in de toekomst nog centra bijkomen.

Wil je meer weten over de werking van het testcentrum, dan kan je 
terecht op de website www.podiumtechnieken.be of op een van de 
infomomenten.
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