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1. Titel van het certificaat 1 

 

Voorbeeld: 

Ervaringsbewijs: podiumtechnicus (m/v) 

2. Titel van het certificaat 2 

   

Voorbeeld: 

Certificate of professional competence: performing arts technician (m/f) (EN)  

Titre de compétence professionnelle: régisseur de spectacle (h/f) (FR) 

3. Beschrijving vaardigheden en competenties 

 

Geef hier een opsomming van de vaardigheden en competenties die de houder van het certificaat heeft verworven. Deze 

lijst moet als volgt beginnen: ‘Een typische houder van het certificaat is in staat om:’ en bestaat uit een lijst van ongeveer 

5 tot 15 onderwerpen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van actiewerkwoorden om de competenties te beschrijven, 

bijvoorbeeld. Voorbeeld: 

Een typische houder van het certificaat is in staat om: 

podiumtechnische onderdelen installeren: 

- werkt volgens de eisen van de technische documentatie en de omgevingsfactoren;  

- kiest microfoons, spots en kabels aan de hand van de technische documentatie;  

- plaatst podiumtechnische apparatuur in een logische volgorde;  

podiumtechnische onderdelen instellen:  

- richt een profielspot met een maximale lichtopbrengst;  

- programmeert een digitale lichttafel volgens de technische documentatie;  

- stelt het geluid in op een geluidstafel met toonregeling, zodat alles goed verstaanbaar is in de zaal en er geen 

terugkoppeling ontstaat;  

podiumtechnische onderdelen bedienen:  

- volgt visuele en gegeven cues op;  

- zorgt dat lichtstanden altijd in verhouding zijn tot de voorstelling;  

- zorgt voor een alternatief bij het uitvallen van een bepaalde spot om een gelijk aardig resultaat te hebben;  

4. Reeks beroepen toegankelijk voor de houder van het certificaat 3 

 

Voorbeeld: De houder van het ervaringsbewijs kan werken als podiumtechnicus in de sectoren podiumkunsten en social 

profit (met name in theaters, culturele centra, operahuizen, gezelschappen (theater, muziek en dans), 

productiebedrijvenvan podiumvoorstellingen en verhuurbedrijven van podiumtechnische apparatuur). 
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5.  Officiële grondslag van het certificaat 

 

Opleidingsinstelling die het certificaat toekent Instantie die de accreditatie / erkenning van het 
certificaat verzorgt 

Voorbeeld: 

Testcentrum erkend door de Vlaamse overheid 

www.voorbeeld.be 

Voorbeeld:  

Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie 

www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie 

(nationaal en Europees) Niveau van het certificaat 1  Beoordelingsscore / minimumvereisten 

Voorbeeld: 

Niveau 4 van de EKK (EQF) 

Voorbeeld: Alle competenties zoals beschreven in punt 3 

moeten worden bewezen. 

Toegang tot vervolgopleidingen 1 Internationale overeenkomsten over de erkenning van 
kwalificaties 1 

Voorbeeld: 

Toegang tot het vijfde niveau 

Voorbeeld:  

Overeenkomst van wederzijdse erkenning met het 

Verenigd Koninkrijk 

Juridische grondslag 

Voorbeeld:  

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het 

verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (= ervaringsbewijs)  

Ministerieel besluit van 21 januari 2008 tot bepaling van de standaard voor de titel van podiumtechnicus 

(=ervaringsbewijs) 

6. Erkende leerwegen om het certificaat te verkrijgen 

 

Vervang met een beschrijving van de manier waarop het certificaat behaald kan worden (school / opleidingscentrum , 

stage / werkplekleren, EVC) en vul onderstaande tabel aan. Voorbeeld: 

Beschrijving genoten 
beroepsonderwijs en -opleiding 

Percentage van het totale 
programma  

(%) 

Duur 

(uren/weken/maanden/jaren) 

School / opleidingscentrum % 2 jaar 

Stage / werkplek leren % 2 jaar 

Erkenning van verworven 

competenties 

%  

Totale duur van het onderwijs / de opleiding 4 jaar (6400 uren) 

 
 

7.  Aanvullende informatie 

 

Toelatingseisen 1 

Voorbeeld:  

Er zijn geen formele toelatingseisen om een ervaringsbewijs te behalen  

Meer informatie (met inbegrip van een beschrijving van het nationale systeem voor kwalificaties) 

Voorbeeld: vdab.be/ervaringsbewijs 

Nationaal Europass Centrum 

http://europass-vlaanderen.be 
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