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1 Inleiding 

Aan elke studierichting van de 3e graad A- en de D/A-finaliteit zijn een of meer beroepskwalificaties (BK’s) 

gekoppeld. Op basis hiervan gingen de onderwijsverstrekkers na welke competenties indalen in het specifiek 

gedeelte van de studierichtingen van de tweede graad. Die keuzes werden gemaakt op basis van: 

• de te verwachten doorstroom van leerlingen tussen de tweede en de derde graad op basis van de 
inhoudelijke verwantschap tussen de studierichtingen. Daarvoor hielden we ook rekening met de 
samenstelling van de structuuronderdelen zoals die werd opgenomen in bijlage 4 van het 
verzamelbesluit van 28 augustus 2020. Daar wordt er per structuuronderdeel van de tweede graad A- 
en D/A-finaliteit aangegeven uit welke beroepskwalificaties er relevante sets van competenties 
moeten opgenomen worden; 

• veiligheidsoverwegingen, infrastructuur en organisatorische mogelijkheden van scholen. 

Bij de uitwerking van de doelen hanteerden we een aantal onderwijskundige principes om de competenties 

voor de tweede graad te formuleren voor het specifiek gedeelte afgeleid uit de BK’s: 

• De doelen zijn minimumvereisten die ruimte bieden: 

o aan een studierichting om te evolueren en zich aan te passen aan de veranderende context 
en gewijzigde maatschappelijke verwachtingen, noden en evoluties; 

o om rekening te houden met de lokale arbeidsmarkt; 

o aan scholen om hun eigen pedagogisch project te realiseren. 

• Bij het geheel van indalende elementen van beroepskwalificaties in de tweede graad houden we 
rekening met de beschikbare onderwijstijd.  

• We laten voldoende ruimte om leerlingen competenties te laten inoefenen in functie van de opbouw 
naar de derde graad waarbij we aandacht besteden aan onderliggende competenties die minder 
expliciet aan bod komen in BK’s. 

• We proberen in de tweede graad de breedte van verwante studierichtingen in derde graad te 
verkennen. 

• We clusteren gelijkaardige activiteiten in de beroepskwalificaties die gekoppeld zijn aan een bepaalde 
studierichting met het oog op samenhang en transparantie. Gemeenschappelijkheden in BK’s zijn bij 
uitstek geschikt om een verticale leerlijn op te bouwen. Deze clustering betekent niet dat de context 
van elk BK expliciet aan bod moet komen. 

• We formuleren een aantal onderbouwende specifieke competenties die essentieel zijn voor alle 
leerlingen van de A- en D/A-finaliteit. 

• Waar mogelijk formuleren we doelen over de verwante opleidingen heen (‘competenties eigen aan 
het vakgebied’). 
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2 Taal en Cultuur 

2.1 Dubbele finaliteit (D/A) 

2.1.1 Taal en communicatie 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Polyvalent taal- en communicatieassistent 

 

 Deel 1: Onderbouwende specifieke competenties 

1.1. Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen 

 Deel 2: Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, het Engels en het Frans en passen 
hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan 
met aandacht voor: 

principes van klantvriendelijkheid; 
zakelijke omgangsvormen; 
communicatietechnieken. 

2.2 De leerlingen voeren eenvoudige administratieve handelingen uit 
met inbegrip van kennis van: 
 kantoorsoftware. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op een communicatieplan helpen realiseren 

2.3 De leerlingen verzamelen en selecteren informatie ter voorbereiding van niet-complexe 

communicatieprojecten. 

2.4 De leerlingen werken schriftelijke, visuele of audiovisuele communicatieproducten uit 
met inbegrip van kennis van: 

software voor Desktoppublishing; 
nieuwe mediakanalen; 
sociale media en hun functie; 
informatierecht. 

2.5 De leerlingen schrijven en hertalen niet-complexe teksten binnen een format in functie van de 

doelgroep 

met inbegrip van kennis van: 

                typologie van klanten of consumenten; 

                redactionele normen. 

 Competenties gericht op ondersteunen van de organisatie van evenementen en campagnes 

2.6 De leerlingen richten kleine ruimtes in bij een schoolinterne activiteit en installeren courante 

materialen volgens een draaiboek. 
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2.1.2 Toerisme 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Host 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1. Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen 

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, het Engels en het Frans en passen 
hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan 
met aandacht voor: 
 principes van klantvriendelijkheid; 
 zakelijke omgangsvormen; 
 communicatietechnieken. 

2.2 De leerlingen voeren eenvoudige administratieve handelingen uit 
met inbegrip van kennis van: 
 kantoorsoftware. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.3 De leerlingen richten de onthaalruimte in. 

2.4 De leerlingen onthalen, informeren en begeleiden bezoekers 
met inbegrip van kennis van: 

kenmerken van toeristische producten; 
kenmerken van toeristische organisaties; 
regels voor het onthaal; 

 typologie van toeristen. 

2.5 De leerlingen stellen een excursiepakket voor 
met aandacht voor: 

 communicatieve vaardigheden; 

met inbegrip van kennis van: 

 kenmerken van toeristische producten. 
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2.2 Finaliteit arbeidsmarkt (A) 

2.2.1 Onthaal en recreatie 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Onthaalmedewerker 

• Recreatief medewerker 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen 

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, het Engels en het Frans en passen 
hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan 
met aandacht voor: 

principes van klantvriendelijkheid; 
zakelijke omgangsvormen; 

 communicatietechnieken. 

2.2 De leerlingen voeren eenvoudige administratieve handelingen uit 
met inbegrip van kennis van: 
 kantoorsoftware. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het ontvangen en informeren van personen 

2.3 De leerlingen verwerven informatie rond het aanbod en activiteiten van bedrijven en organisaties. 

2.4 De leerlingen richten een kleine onthaalruimte in, decoreren die volgens richtlijnen en plaatsen de 

nodige informatie. 

2.5 De leerlingen onthalen bezoekers: verwelkomen, registreren, informeren, helpen, doorverwijzen, 
afscheid nemen 
met aandacht voor: 

verbale en non-verbale communicatie; 
culturele eigenheid van diverse doelgroepen; 

met inbegrip van kennis van: 
regels voor het onthaal; 

 typologie van klanten, bezoekers of consumenten. 

2.6 De leerlingen begeleiden bezoekers naar een locatie/bestemming. 

 Competenties gericht op het ondersteunen en uitvoeren van het recreatief aanbod 

2.7 De leerlingen zetten eenvoudige apparatuur en courant materiaal klaar, sluiten het aan en testen 
het volgens een draaiboek 
met aandacht voor: 
 veiligheidsrichtlijnen; 
met inbegrip van kennis van: 
 de werking van audiovisuele apparatuur. 

2.8 De leerlingen helpen een activiteit van beperkte duur mee uitvoeren  
met aandacht voor: 
 veiligheidsrichtlijnen; 
met inbegrip van kennis van: 
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 spel- en groepsdidactiek; 
 technieken voor lichaamsexpressie; 
 verschillende ontspanningsactiviteiten. 

2.9 De leerlingen voeren basisonderhoud en kleine herstellingen uit volgens richtlijnen voor en na de 
activiteit 
met inbegrip van kennis van: 
 technieken van handvaardigheid (knippen, schilderen, schroeven…). 
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3 STEM 

3.1 Dubbele finaliteit (D/A) 

3.1.1 Binnenvaarttechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Aspirant-officier STCW II/1 

• Stuurman binnenscheepvaart 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

 Werken in een organisatie 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de professionele gedragscode. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor:  
scheepvaartterminologie. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de veiligheid aan boord 

2.3 De leerlingen surveilleren en identificeren eventuele gebeurtenissen op het traject 
met inbegrip van kennis van: 

binnenscheepvaartreglementering; 
vaarregels; 

met aandacht voor: 
geografie van rivieren, kanalen en kunstwerken op de waterwegen; 

 regels voor het houden van de wacht. 

2.4 De leerlingen verwerven basisvaardigheden om het schip te besturen om in geval van nood op te 

treden. 

2.5 De leerlingen controleren en hanteren de veiligheidsuitrusting en -procedures volgens de richtlijnen 
met inbegrip van kennis van: 

signalisatie; 
veiligheidsprocedures en –regels; 
veiligheidsregels voor de binnenscheepvaart; 

met aandacht voor: 
maritieme veiligheidsniveaus; 

 basisveiligheid. 

2.6 De leerlingen verwerven vaardigheden om urgentiemaatregelen uit te voeren bij een noodgeval. 

 Competenties gericht op specifieke activiteiten aan boord 

2.7 De leerlingen voeren handelingen uit ter assistentie voor het vastmaken van schepen (aan- en 
afmeren, …) en bereiden deze voor volgens procedures en/of in opdracht van de schipper 
met aandacht voor: 

nautische hulpmiddelen; 
navigatiemiddelen; 
manoeuvres bij het passeren van kunstwerken, navigeren dicht bij andere schepen, aan- 
en afmeren, ...; 
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schiemanswerk; 
met inbegrip van kennis van: 

navigatietechnieken; 
vaarregels; 
technieken voor het manoeuvreren en besturen van een rivierschip; 

 ankertechnieken. 

2.8 De leerlingen voeren handelingen uit volgens procedures voor het koppelen van schepen 
met inbegrip van kennis van: 
 koppeltechnieken. 

2.9 De leerlingen controleren en assisteren bij het laden en lossen van schepen 
met aandacht voor: 

modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen; 
veel voorkomende vormen van schade aan de lading en hun oorzaken; 

met inbegrip van kennis van: 
laad- en stouwtechnieken; 

 reglementering voor het goederentransport. 

2.10 De leerlingen voeren taken uit eigen aan het passagierstransport 
met aandacht voor: 
 modaliteiten voor de in- en ontscheping van passagiers. 

 Competenties gericht op onderhoud aan boord 

2.11 De leerlingen voeren het onderhoud uit van het dek en de dekinstallaties van het schip (kabels, 
touwen, windassen, ...) 
met aandacht voor: 

schoonmaakproducten; 
onderhoud van schoonmaakmaterieel; 
voorraadbeheer; 
verftypes en het gebruik van verf; 
onderhoudsprocedures; 

met inbegrip van kennis van: 
 schoonmaaktechnieken. 

2.12 De leerlingen voeren preventief basisonderhoud van motoren of uitrustingen uit 
met inbegrip van kennis van: 

verbindingstechnieken; 
elektrische veiligheidsnormen; 
elektriciteit: machineonderdelen; 
mechanica: machineonderdelen; 

 controleprocedures voor uitrusting van rivierschepen. 

2.13 De leerlingen lokaliseren een defect of storing. 

2.14 De leerlingen voeren eenvoudige vervangingen en herstellingen uit. 

2.15 De leerlingen ruimen de werkzone op, maken ze schoon en voeren een basisonderhoud van het 
gereedschap en de installaties uit. 

2.16 De leerlingen bereiden eenvoudige maaltijden. 
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3.1.2 Biotechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Laboratoriumassistent 

• Labotechnische medewerker 

• Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen hanteren met behulp van een procedure een systematische aanpak  
met aandacht voor: 
 principes van kwaliteitszorg; 
 kennis van werkingsprincipes van meetsystemen en gebruik van laboratoriummaterialen; 
 meet- en testtechnieken. 

2.2 De leerlingen voeren het basisonderhoud uit van het aangegeven (laboratorium)materieel en meet- 
en controle-instrumenten conform de richtlijnen beschreven in de werkwijze 
met aandacht voor: 

 kalibratie van meettoestellen; 
 onderhoudsvoorschriften; 
 sorteerrichtlijnen voor afval; 
 veiligheidsinstructies bij gebruik van onderhoudsproducten. 

2.3 De leerlingen nemen stalen conform de voorgeschreven procedure  
met aandacht voor: 

 registratietechnieken; 
procedures voor staalname; 
hulpmiddelen voor staalname; 

met inbegrip van kennis van: 

 bewaringstechnieken van stalen. 

2.4 De leerlingen selecteren reagentia en (laboratorium)materieel en maken deze gebruiksklaar in 
functie van de analyses 
met aandacht voor: 

 veiligheidspictogrammen, etikettering en productidentificatie. 

2.5 De leerlingen gebruiken het aangegeven (laboratorium)materieel, meet- en controle-instrumenten 

en reagentia conform de voorgeschreven procedure. 

2.6 De leerlingen vergelijken resultaten van metingen met richtwaarden. 
met aandacht voor: 

 conversie van meeteenheden. 

2.7 De leerlingen gebruiken informaticatoepassingen voor de opvolging van practica en labo-

activiteiten. 

2.8 De leerlingen voeren een eenvoudige risicoanalyse uit. 

2.9 De leerlingen hanteren gevaarlijke producten volgens het laboreglement 
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met aandacht voor: 
 regels voor veilige bewaring en opslag van stoffen; 
 persoonlijke beschermingsmiddelen. 

2.10 De leerlingen voeren eenvoudige analyses uit volgens een procedure, evalueren en registreren de 
resultaten 
met aandacht voor: 
 principes van scheidingstechnieken en eenvoudige analyse zoals pH-meting; 
 eigenschappen van stoffen, te beproeven materialen. 

2.11 De leerlingen lichten het verloop van productie- en logistieke processen toe 
met aandacht voor: 
 visualiseringsmethoden zoals een stroomdiagram, blokschema; 
 eigenschappen van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten in functie van het 
 productieproces. 

2.12 De leerlingen lichten fysische principes toe bij energiekringen in productie- en procesinstallaties. 

2.13 De leerlingen automatiseren een eenvoudig proces door sturen of regelen 
met aandacht voor: 

gedrag van een proces; 
met inbegrip van kennis van: 
 de functie van sensoren, functie van regelaar/stuureenheid, actuator; 
 logische functies om een proces te automatiseren. 

2.14 De leerlingen reageren adequaat bij onverwachte storingen van materieel of situaties tijdens het 
uitvoeren van een practicum. 

2.15 De leerlingen rapporteren mondeling en/of schriftelijk aan medeleerlingen en leraar. 

 

3.1.3 Bouwtechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Technicus bouw 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor 
met inbegrip van kennis van: 
 constructies van bouwknopen. 

2.2 De leerlingen bepalen de uitvoeringsfase. 

2.3 De leerlingen maken een optimale werkvolgorde op. 

2.4 De leerlingen maken een meetstaat op. 

2.5 De leerlingen maken CAD-tekeningen 
met aandacht voor: 
 efficiënt tekenen en gegevensbeheer.  

2.6 De leerlingen maken een kostprijsberekening. 

2.7 De leerlingen organiseren de inrichting van de bouwplaats 
met inbegrip van kennis van: 
 persoonlijke en collectieve veiligheid. 
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2.8 De leerlingen zetten de bouwlijnen uit.  

2.9 De leerlingen beheren het materiaal en materieel.  

2.10 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen op een correct en veilige manier 
met inbegrip van kennis van: 
 werking van machines en veiligheidsinstructies. 

2.11 De leerlingen werken op hoogte 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op metselwerk 

2.12 De leerlingen voeren metselwerk uit 
met inbegrip van kennis van: 
 bouwmaterialen en uitvoeringstechnieken. 

2.13 De leerlingen plaatsen vochtschermen en thermische isolatie. 

2.14 De leerlingen passen bekistingstechnieken toe. 

2.15 De leerlingen maken wapeningen klaar, voegen ze samen en plaatsen ze. 

2.16 De leerlingen voeren betonneringswerken uit. 

2.17 De leerlingen gebruiken en plaatsen stutten en schoren. 

 Competenties gericht op het bouwproces 

2.18 De leerlingen bewaken de kwaliteit van het bouwproces. 

2.19 De leerlingen bewaken de kwaliteit van de ruwbouwwerken. 

 

3.1.4 Elektromechanische technieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Elektromechanicien 

• Technicus installatietechnieken 

• Koeltechnicus  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen raadplegen technische dossiers. 

2.2 De leerlingen lezen technische tekeningen zoals mechanisch 3D, constructie, grondplannen, 
elektrisch, (elektro)pneumatisch en (elektro)hydraulisch 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.3 De leerlingen maken technische tekeningen zoals mechanisch 3D, constructie, grondplannen, 
elektrisch, (elektro)pneumatisch en (elektro)hydraulisch 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.4 De leerlingen controleren de staat van de machines en gereedschappen voor gebruik 
met aandacht voor: 
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 onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel. 

2.5 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

2.6 De leerlingen gebruiken meetinstrumenten zoals multimeter, ampèretang, isolatiemeter, 
drukmeter, schuifmaat, koppelmeter, temperatuurmeter, meetkaliber, diagnoseapparatuur 
met inbegrip van kennis van: 
 controle- en meettechnieken. 

2.7 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe zoals solderen, 

schroeven, bout-moer, pennen, lijmen, dichtingen. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de voorbereiding van een opdracht 

2.8 De leerlingen analyseren de opdracht en leggen de volgorde van werkzaamheden vast 
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

2.9 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit 
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

 Competenties gericht op diagnose 

2.10 De leerlingen voeren preventieve onderhoudsacties uit zoals het onderhouden van onderdelen, 
componenten, materialen, systemen of gereedschappen 
met aandacht voor: 
 onderhoudsinstructies. 

2.11 De leerlingen gebruiken elektrische, mechanische, (elektro-)pneumatische componenten en 
onderdelen om te (de)monteren, aan te sluiten of te vervangen 
met aandacht voor: 

de werking van de component of het onderdeel; 
 onderhoudsinstructies. 

2.12 De leerlingen beoordelen de werking van onderdelen en componenten 
met inbegrip van kennis van: 

werking, componenten en onderdelen van een elektrische installatie; 
elektropneumatische installatie; 

 datacommunicatie en netwerkverbindingen. 

2.13 De leerlingen diagnosticeren eenvoudige defecten of storingen 
met inbegrip van kennis van:  
 controle- en meetmethoden. 

 Competenties gericht op het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot elektromecanicien 

2.14 De leerlingen realiseren (elektro)pneumatische of (elektro)hydraulische schakelingen volgens 

schema. 

2.15 De leerlingen herkennen visuele (roest, verkleuring, …) en auditieve kenmerken van slijtage en 

defecten. 

2.16 De leerlingen testen een eigen installatie 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 

 Competenties gericht op het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot Technicus 

installatietechnieken 

2.17 De leerlingen zetten leidingstracés uit. 

2.18 De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisaties, opbouwdozen. 

2.19 De leerlingen leggen kabels en treken draden 
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met inbegrip van kennis van: 
het AREI; 

 soorten kabels en draden. 

2.20 De leerlingen plaatsen een aardingsysteem en sluiten het aan 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 

2.21 De leerlingen realiseren elektrische schakelingen volgens schema. 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 

 

3.1.5 Elektrotechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Elektrotechnicus 

• Technicus industriële elektriciteit 

• Technieker industriële lijnautomatisatie 

• Datacommunicatie en netwerktechnieker 

• Elektronicatechnieker  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen raadplegen technische dossiers. 

2.2 De leerlingen lezen technische tekeningen zoals mechanisch 3D, constructie, grondplannen, 
elektrisch, (elektro)pneumatisch en (elektro)hydraulisch 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.3 De leerlingen maken technische tekeningen zoals mechanisch 3D, constructie, grondplannen, 
elektrisch, (elektro)pneumatisch en (elektro)hydraulisch 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.4 De leerlingen controleren de staat van de machines en gereedschappen voor gebruik 
met aandacht voor: 
 onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel. 

2.5 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

2.6 De leerlingen gebruiken meetinstrumenten zoals multimeter, ampèretang, isolatiemeter, 
drukmeter, schuifmaat, koppelmeter, temperatuurmeter, meetkaliber, diagnoseapparatuur 
met inbegrip van kennis van: 
 controle- en meettechnieken. 

2.7 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe zoals solderen, 

schroeven, bout-moer, pennen, lijmen, dichtingen. 

 Competenties eigen aan de studierichting 
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 Competenties gericht op de voorbereiding van een opdracht 

2.8 De leerlingen analyseren de opdracht en leggen de volgorde van werkzaamheden vast 
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

2.9 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit 
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

 Competenties gericht op installatie 

2.10 De leerlingen zetten leidingstracés uit. 

2.11 De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisaties, opbouwdozen. 

2.12 De leerlingen leggen kabels en treken draden 
met inbegrip van kennis van: 

het AREI; 
 soorten kabels en draden. 

2.13 De leerlingen plaatsen een aardingsysteem en sluiten het aan 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 

 Competenties gericht op onderhoudsacties 

2.14 De leerlingen voeren preventieve onderhoudsacties uit zoals het onderhouden van onderdelen, 
componenten, materialen, systemen of gereedschappen 
met aandacht voor: 
 onderhoudsinstructies. 

2.15 De leerlingen gebruiken elektrische, mechanische, (elektro-)pneumatische componenten en 
onderdelen om te (de)monteren, aan te sluiten of te vervangen 
met aandacht voor: 

de werking van de component of het onderdeel; 
 onderhoudsinstructies. 

2.16 De leerlingen realiseren elektrische schakelingen volgens schema. 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 

2.17 De leerlingen realiseren (elektro-)pneumatische schakelingen volgens schema. 

2.18 De leerlingen programmeren logische stuurmodules. 
met aandacht voor: 
 software voor programmeerbare logische stuureenheden. 

 Competenties gericht op diagnose van eenvoudige defecten of storingen 

2.19 De leerlingen beoordelen de werking van onderdelen en componenten 
met inbegrip van kennis van: 

werking, componenten en onderdelen van een elektrische installatie; 
elektropneumatische installatie; 

 datacommunicatie en netwerkverbindingen. 

2.20 De leerlingen herkennen visuele (roest, verkleuring, …) en auditieve kenmerken van slijtage en 

defecten. 

2.21 De leerlingen diagnosticeren eenvoudige defecten of storingen 
met inbegrip van kennis van:  
 controle- en meetmethoden. 

2.22 De leerlingen testen een eigen installatie 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 
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3.1.6 Grafische technieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Grafimedia voorbereider in de printmedia 

• Crossmedia assistent 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands  
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

2.2 De leerlingen onderscheiden de stappen in het grafisch productieproces 
met inbegrip van kennis van: 

druktechnieken; 
drukafwerkingstechnieken;  

met aandacht voor: 
planning;  

 de technische fiche. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het leveren van input voor drukwerk, digitale producties en crossmediale 

producties 

2.3 De leerlingen zoeken documenten en/of foto’s op (in databanken). 

2.4 De leerlingen passen beeldbewerking toe op het aangeleverde beeldmateriaal 
met inbegrip van kennis van: 

vormvereisten voor beeldmateriaal; 
 kleurseparatie. 

2.5 De leerlingen bewerken de aangeleverde illustratieve content 
met inbegrip van kennis van kleurenruimte. 

2.6 De leerlingen gebruiken software en hardware op een efficiënte manier 
met inbegrip van kennis van: 

software om digitale producties online te plaatsen; 
software om illustratiemateriaal aan te maken; 

 software voor het bewerken van de opmaak. 

 Competenties gericht op het uitvoeren van prepress-handelingen 

2.7 De leerlingen controleren digitaal aangeleverde bestanden op bruikbaarheid in functie van digitale 
of druktechnische publicatie of reproductie 
met inbegrip van kennis van: 
 beeldresolutie. 

2.8 De leerlingen bewerken de aangeleverde content en maken een eerste versie van een grafisch 
digitaal product aan 
met inbegrip van kennis van: 

tekstontleding; 
papierformaten; 
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met aandacht voor: 
lay-outtechnisch ontwerp; 

 typografie. 

 Competenties gericht op de ontwikkeling van crossmediale producties 

2.9 De leerlingen ontwikkelen onderdelen van een crossmediaal design 
met inbegrip van kennis van: 

digitale bestandsformaten; 
gangbare programmeertaal; 

met aandacht voor: 
 beperkingen van een huisstijl. 

2.10 De leerlingen programmeren onderdelen van de crossmediale (web)toepassingen 
met inbegrip van kennis van: 

digitale bestandsformaten; 
 gangbare programmeertaal. 

2.11 De leerlingen gebruiken audio- en videobestanden in de crossmediale toepassingen 
met inbegrip van kennis van: 
 geschikte bronnen voor geluids- en video-opnames. 

 

3.1.7 Houttechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor de productie voor. 

2.2 De leerlingen bepalen de uit te voeren bewerkingen. 

2.3 De leerlingen maken een optimale werkvolgorde op 
met inbegrip van kennis van: 
 massief hout, plaatmaterialen en beslagwerk. 

2.4 De leerlingen maken een materiaalstaat op. 

2.5 De leerlingen maken een kostprijsberekening. 

2.6 De leerlingen maken CAD-tekeningen 
met aandacht voor: 
 efficiënt tekenen en gegevensbeheer. 

2.7 De leerlingen organiseren hun werkplek veilig en ordelijk 
met inbegrip van kennis van: 
 persoonlijke en collectieve veiligheid. 

2.8 De leerlingen voeren kwaliteitscontroles uit. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op machinale bewerkingen met conventionele en CNC-machines 
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2.9 De leerlingen selecteren, controleren, monteren en vervangen snijgereedschappen op 
houtbewerkingsmachines 
met inbegrip van kennis van: 
 verspaningstechnologie. 

2.10 De leerlingen stellen houtbewerkingsmachines in en om 
met inbegrip van kennis van: 
 machine-instellingen en veiligheidsinstructies. 

2.11 De leerlingen controleren de veiligheidsvoorzieningen van houtbewerkingsmachines. 

2.12 De leerlingen bewerken onderdelen met houtbewerkingsmachines 
met inbegrip van kennis van:  

constructies en verbindingstechnieken;  
 werking van houtbewerkingsmachines en veiligheidsinstructies. 

2.13 De leerlingen bereiden de grondstoffen voor op de werkopdracht. 

2.14 De leerlingen stellen een bewerkingsprogramma op 
met inbegrip van kennis van:  
 CAD/CAM. 

2.15 De leerlingen sturen CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines aan. 

2.16 De leerlingen controleren de veiligheidsvoorzieningen van de CNC- gestuurde 

houtbewerkingsmachines. 

2.17 De leerlingen bewerken onderdelen met CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
met inbegrip van kennis van:  
 de werking van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine. 

 Competenties gericht op montage en afwerking 

2.18 De leerlingen vergaren onderdelen 
met inbegrip van kennis van:  
 opspantechnieken. 

 

3.1.8 Maritieme technieken dek 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Aspirant-officier STCW II/1 

• Aspirant-officier werktuigkundige STCW III/1  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de professionele gedragscode. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor:  
scheepvaartterminologie. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de veiligheid aan boord 

2.3 De leerlingen volgen de richtlijnen voor maritieme beveiliging 



 

    
  20 

met inbegrip van kennis van: 
 internationale en nationale regelgevingen. 

2.4 De leerlingen passen de veiligheidsprocedures op het schip toe 
met inbegrip van kennis van: 
 veiligheidstechnieken. 

2.5 De leerlingen gebruiken veiligheidsmaterieel correct. 

2.6 De leerlingen passen principes van EHBO toe. 

2.7 De leerlingen passen richtlijnen rond brandpreventie toe. 

2.8 De leerlingen passen richtlijnen bij evacuatie toe. 

 Competenties gericht op specifieke activiteiten aan boord 

2.9 De leerlingen interpreteren een vaarplan. 

2.10 De leerlingen verbeteren onder begeleiding kaarten. 

2.11 De leerlingen gebruiken navigatiesoftware en –uitrusting om het vaarplan toe te passen. 

2.12 De leerlingen houden een goede uitkijk 
met aandacht voor: 
 principes voor het houden van een veilige wacht. 

2.13 De leerlingen volgen de positie van het eigen schip op 
met inbegrip van kennis van: 

navigatietechnieken; 
 nautische instrumenten en hulpmiddelen. 

2.14 De leerlingen passen onder begeleiding de snelheid en koers van het schip aan. 

2.15 De leerlingen gebruiken signalisatiemateriaal. 

2.16 De leerlingen gebruiken interne communicatiemiddelen. 

 Competenties gericht op onderhoud aan boord 

2.17 De leerlingen assisteren bij onderhoudswerken. 

2.18 De leerlingen reinigen de accommodatie 
met inbegrip van kennis van: 
 reinigingstechnieken. 

 

3.1.9 Maritieme technieken motoren 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Aspirant-officier STCW II/1 

• Aspirant-officier werktuigkundige STCW III/1  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de professionele gedragscode. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor:  
 scheepvaartterminologie. 
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 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de veiligheid aan boord 

2.3 De leerlingen volgen de richtlijnen voor maritieme beveiliging 
met inbegrip van kennis van: 
 internationale en nationale regelgevingen. 

2.4 De leerlingen passen de veiligheidsprocedures op het schip toe 
met inbegrip van kennis van: 
 veiligheidstechnieken. 

2.5 De leerlingen gebruiken veiligheidsmaterieel correct. 

2.6 De leerlingen passen principes van EHBO toe. 

2.7 De leerlingen passen richtlijnen rond brandpreventie toe. 

2.8 De leerlingen passen richtlijnen bij evacuatie toe. 

 Competenties gericht op gebruik van scheepsapparatuur 

2.9 De leerlingen assisteren bij de opstart van scheepsapparatuur 
met inbegrip van kennis van: 

elektrische systemen;  
 kenmerken, constructie en werking van scheepsinstallaties. 

2.10 De leerlingen voeren metingen uit op elektrische en elektronische apparatuur en installaties 
met inbegrip van kennis van: 

kenmerken, constructie, werking van elektronische apparatuur; 
 kenmerken, constructie, werking van elektrische apparatuur. 

2.11 De leerlingen gebruiken interne communicatiemiddelen. 

 Competenties gericht op handelingen in de machinekamer 

2.12 De leerlingen assisteren bij de voorbereiding voor de opstart van scheepsapparatuur 
met inbegrip van kennis van: 

elektrische systemen; 
kenmerken, constructie en werking van scheepsinstallaties; 

 gereedschap voor de opstart van scheepsapparatuur. 

2.13 De leerlingen starten pompen, compressoren, generatoren, ventilatiesystemen, … 
met inbegrip van kennis van: 

elektrische systemen; 
kenmerken, constructie en werking van scheepsinstallaties; 

 gereedschap voor de opstart van pompen, compressoren, … 

2.14 De leerlingen bereiden het onderhoud van de machinekamer voor. 

2.15 De leerlingen stellen een planning op voor het onderhoud. 

2.16 De leerlingen voeren metingen in de machinekamer uit. 

2.17 De leerlingen controleren werkingsparameters. 

2.18 De leerlingen maken machinekamer en aanverwante ruimtes schoon. 

2.19 De leerlingen voeren oppervlaktebehandelingen uit in de machinekamer en aan de installaties. 

2.20 De leerlingen gebruiken onderhoudsproducten. 

 

  



 

    
  22 

3.1.10 Mechanische technieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Omsteller plaatbewerking 

• Omsteller verspaning 

• Monteerder-afregelaar 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studiegebied 

 Competenties gericht op de voorbereiding van een opdracht 

2.1 De leerlingen analyseren de opdracht en leggen de volgorde van bewerkingen/werkzaamheden vast 
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

2.2 De leerlingen raadplegen technische dossiers. 

2.3 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit (zoals positioneren van werkstuk, 
opspannen, verankeren, optillen, beschermen) 
met aandacht voor: 
 positioneringstechnieken, opspanmethodes, regelgeving, normen, technische 
 voorschriften en aanbevelingen. 

2.4 De leerlingen stellen snijgereedschappen af. 

 Competenties die de uitvoering van een opdracht ondersteunen 

2.5 De leerlingen lezen technische tekeningen (mechanisch 3D, constructietekeningen, maattoleranties, 
kritische maten, vorm- en plaatstoleranties, passingstelsel) 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.6 De leerlingen maken technische tekeningen (mechanisch 3D, constructietekeningen, 
maattoleranties, kritische maten, vorm- en plaatstoleranties, passingstelsel) 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.7 De leerlingen gebruiken meetinstrumenten zoals schuifmaat, meetkaliber 
met inbegrip van kennis van: 
 controlemethoden, meetmethoden en meettechnieken. 

2.8 De leerlingen passen meetmethoden toe. 

 Competenties gericht op het gebruik van machines en gereedschappen 

2.9 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

2.10 De leerlingen voeren preventief basisonderhoud uit aan machines en uitrusting (reinigen, smeren, 
onderdelen vervangen, …) 
met aandacht voor: 
 onderhoudstechnieken en procedures. 

 Competenties gericht op montage en demontage 

2.11 De leerlingen vervaardigen stukken met een 3D-printer of lasercutter. 
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2.12 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe zoals, schroeven, 

bout-moer, pennen, lijmen, dichtingen. 

 Competenties gericht op plaatwerk 

2.13 De leerlingen tekenen maten af 
met inbegrip van kennis van: 
 maat- en vormtoleranties. 

2.14 De leerlingen brengen een plaat op maat door te knippen, snijden en zagen 
met inbegrip van kennis van: 

maat- en vormtoleranties; 
 procesparameters. 

2.15 De leerlingen vormen een plaat door plooien, persen en ponsen 
met inbegrip van kennis van: 

maat- en vormtoleranties; 
 procesparameters. 

2.16 De leerlingen voeren nabewerkingen uit zoals ontbramen, slijpen, trimmen, schuren en vijlen. 

 Competenties gericht op verspaning 

2.17 De leerlingen stellen een eenvoudig bewerkingsprogramma op in functie van het materiaal: ferro, 

non-ferro, kunststoffen. 

2.18 De leerlingen stellen bewerkingsparameters in volgens instructie 
met inbegrip van kennis van: 

maat- en vormtoleranties; 
 verspaningstechnieken. 

2.19 De leerlingen boren en slijpen stukken 
met inbegrip van kennis van: 

maat- en vormtoleranties; 
 verspaningstechnieken. 

2.20 De leerlingen frezen en draaien stukken met CNC-machine 
met inbegrip van kennis van: 

maat- en vormtoleranties; 
 verspaningstechnieken. 

2.21 De leerlingen lezen, wijzigen, schrijven en controleren een eenvoudig CNC-programma 
met inbegrip van kennis van: 
 een CNC-programmeertaal. 

 

3.1.11 Textielontwerp en prototyping 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Textieltekenaar 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het studiegebied 

 Competenties gericht op de communicatie 
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2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels 
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

 Competenties gericht op het voorbereiden van het ontwerpproces 

2.2 De leerlingen organiseren de eigen werkplek  
met aandacht voor: 
 veiligheids- en milieuvoorschriften. 

2.3 De leerlingen volgen nieuwe evoluties op in relatie tot de eigen werkzaamheden 
met aandacht voor: 
 sectorspecifieke software. 

2.4 De leerlingen verzamelen informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema 
met inbegrip van kennis van: 
 esthetische, technische en economische criteria. 

2.5 De leerlingen inventariseren de benodigdheden en de beschikbare productietechnieken in functie 

van een opdracht. 

 Competenties gericht op textielontwerp 

2.6 De leerlingen verfijnen een bestaand basisconcept of textielontwerp met behulp van een digitaal 
tekenpakket  
met inbegrip van kennis van: 
 textielproductieproces; 
 tekenstijlen en -technieken; 
 composities en kleurenleer; 
 berekenen van de resolutie en maateenheden. 

2.7 De leerlingen brengen de geselecteerde ontwerpen over in het CAD/CAM-systeem 
met inbegrip van kennis van: 
 archiveermogelijkheden. 

 

3.1.12 Textielproductietechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Productieoperator textielproductiedesign 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen controleren visueel de netheid en werking van elementen van de machines 
met aandacht voor:  
 afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud. 

2.2 De leerlingen organiseren hun werkplek 
met aandacht voor: 
 veiligheids- en milieuvoorschriften. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties eigen aan het voorbereiden van het productieproces 
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2.3 De leerlingen analyseren de opdracht  
met inbegrip van kennis van: 

productorder, productfiches en -voorschriften; 
 textielproductieproces. 

2.4 De leerlingen voorzien de machine(lijn) van de nodige grondstoffen, materialen en toebehoren 
met inbegrip van kennis van: 

grondstoffen; 
 voorraadbeheer. 

2.5 De leerlingen stellen de machine(onderdelen) in en selecteren een programma/receptuur 
met inbegrip van kennis van: 
 procedures voor het afstellen van de machine-(straat), -lijn. 

2.6 De leerlingen controleren de veiligheidsvoorzieningen van de machines 
met aandacht voor: 
 afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud. 

 Competenties eigen aan het productieproces 

2.7 De leerlingen starten, bedienen en stoppen de machine(lijn) 
met inbegrip van kennis van: 
 de werking van een machine-(straat), -lijn. 

2.8 De leerlingen bewaken het productieproces. 

2.9 De leerlingen merken veel voorkomende afwijkingen aan producten op en gaan de hoofdoorzaken 

ervan na. 

 

3.1.13 Voertuigtechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen raadplegen technische dossiers. 

2.2 De leerlingen lezen technische tekeningen zoals mechanisch 3D, constructie, grondplannen, 
elektrisch, (elektro)pneumatisch en (elektro)hydraulisch 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.3 De leerlingen maken technische tekeningen zoals mechanisch 3D, constructie, grondplannen, 
elektrisch, (elektro)pneumatisch en (elektro)hydraulisch 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.4 De leerlingen controleren de staat van de machines en gereedschappen voor gebruik 
met aandacht voor: 
 onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel. 

2.5 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 
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2.6 De leerlingen gebruiken meetinstrumenten zoals multimeter, ampèretang, isolatiemeter, 
drukmeter, schuifmaat, koppelmeter, temperatuurmeter, meetkaliber, diagnoseapparatuur 
met inbegrip van kennis van: 
 controle- en meettechnieken. 

2.7 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe zoals solderen, 

schroeven, bout-moer, pennen, lijmen, dichtingen. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.8 De leerlingen analyseren de opdracht en leggen de volgorde van werkzaamheden vast 
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

2.9 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit  
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

2.10 De leerlingen maken het voertuig spanningsvrij 
met inbegrip van kennis van: 
 de werkingsprincipes van een hybride of elektrisch voertuig. 

2.11 De leerlingen voeren preventieve onderhoudsacties uit zoals het onderhouden van onderdelen, 
componenten, materialen, systemen of gereedschappen 
met aandacht voor: 
 onderhoudsinstructies. 

2.12 De leerlingen gebruiken elektrische, mechanische, (elektro)pneumatische of (elektro)hydraulische 
componenten en onderdelen om te (de)monteren, aan te sluiten of te vervangen 
met aandacht voor: 

de werking van de component of het onderdeel; 
 onderhoudsinstructies. 

2.13 De leerlingen realiseren elektrische schakelingen volgens schema. 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 

2.14 De leerlingen realiseren (elektro)pneumatische of (elektro)hydraulische schakelingen volgens 

schema. 

2.15 De leerlingen beoordelen de werking van onderdelen en componenten 
met inbegrip van kennis van: 

werking, componenten en onderdelen van een elektrische installatie; 
elektropneumatische installatie; 

 datacommunicatie en netwerkverbindingen. 

2.16 De leerlingen herkennen visuele (roest, verkleuring, …) en auditieve kenmerken van slijtage en 

defecten. 

2.17 De leerlingen diagnosticeren eenvoudige defecten of storingen 
met inbegrip van kennis van:  
 controle- en meetmethoden. 

2.18 De leerlingen testen de werking van het voertuig of onderdelen. 
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3.2 Finaliteit arbeidsmarkt (A) 

3.2.1 Binnenvaart 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Matroos binnenscheepvaart 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de professionele gedragscode. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor:  
 scheepvaartterminologie. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de veiligheid aan boord 

2.3 De leerlingen surveilleren 
met aandacht voor: 
 regels voor het houden van de wacht. 

2.4 De leerlingen verwerven basisvaardigheden om het schip te besturen om in geval van nood op te 

treden. 

2.5 De leerlingen controleren en hanteren de veiligheidsuitrusting en -procedures volgens de richtlijnen 
met inbegrip van kennis van: 

signalisatie; 
veiligheidsprocedures en –regels; 
veiligheidsregels voor de binnenscheepvaart; 

met aandacht voor: 
maritieme veiligheidsniveaus; 

 basisveiligheid. 

2.6 De leerlingen verwerven vaardigheden om urgentiemaatregelen uit te voeren bij een noodgeval. 

 Competenties gericht op specifieke activiteiten aan boord 

2.7 De leerlingen voeren handelingen uit ter assistentie voor het vastmaken van schepen (aan- en 
afmeren, …)  
met aandacht voor: 

nautische hulpmiddelen; 
 navigatiemiddelen. 

2.8 De leerlingen assisteren bij het laden en lossen van schepen 
met aandacht voor: 

modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen; 
met inbegrip van kennis van: 
 laad- en stouwtechnieken. 

 Competenties gericht op onderhoud aan boord 

2.9 De leerlingen voeren het onderhoud uit van het dek en de dekinstallaties van het schip (kabels, 
touwen, windassen, ...) onder toezicht van de schipper 
met aandacht voor: 

schoonmaakproducten; 
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onderhoud van schoonmaakmaterieel; 
voorraadbeheer; 
verftypes en het gebruik van verf; 
onderhoudsprocedures; 

met inbegrip van kennis van: 
 schoonmaaktechnieken. 

2.10 De leerlingen voeren preventief basisonderhoud van motoren of uitrustingen uit 
met inbegrip van kennis van: 

elektriciteit: machineonderdelen; 
 mechanica: machineonderdelen. 

2.11 De leerlingen voeren eenvoudige vervangingen en herstellingen uit. 

2.12 De leerlingen ruimen de werkzone op, maken ze schoon en voeren een basisonderhoud van het 

gereedschap en de installaties uit. 

2.13 De leerlingen bereiden eenvoudige maaltijden. 

 

3.2.2 Bouw 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Metselaar 

• Stukadoor 

• Dekvloerlegger 

• Vloerder-tegelzetter 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor 
met inbegrip van kennis van: 
 constructies van bouwknopen. 

2.2 De leerlingen bepalen de uitvoeringsfase. 

2.3 De leerlingen maken een optimale werkvolgorde op. 

2.4 De leerlingen maken een meetstaat op. 

2.5 De leerlingen maken CAD-tekeningen 
met aandacht voor: 
 efficiënt tekenen en gegevensbeheer.  

2.6 De leerlingen maken een kostprijsberekening. 

2.7 De leerlingen organiseren de inrichting van de bouwplaats 
met inbegrip van kennis van: 
 persoonlijke en collectieve veiligheid. 

2.8 De leerlingen zetten de bouwlijnen uit. 

2.9 De leerlingen beheren het materiaal en materieel. 
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2.10 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen op een correcte en veilige manier 
met inbegrip van kennis van: 
 werking van machines en veiligheidsinstructies. 

2.11 De leerlingen werken op hoogte. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het plaatsen van huisriolering en afwateringstelsel 

2.12 De leerlingen leggen huisriolering en afwateringstelsel aan 
met inbegrip van kennis van: 
 bouwmaterialen en uitvoeringstechnieken. 

 Competenties gericht op metselwerken 

2.13 De leerlingen voeren metselwerk uit 
met inbegrip van kennis van: 
 bouwmaterialen en uitvoeringstechnieken. 

2.14 De leerlingen plaatsen vochtschermen en thermische isolatie. 

2.15 De leerlingen gebruiken en plaatsen stutten en schoren. 

2.16 De leerlingen plaatsen geprefabriceerde elementen. 

2.17 De leerlingen passen bekistingstechnieken toe. 

2.18 De leerlingen maken wapeningen klaar, voegen ze samen en plaatsen ze. 

2.19 De leerlingen voeren betonneringswerkzaamheden uit. 

2.20 De leerlingen voeren voegwerk uit i.f.v. metselwerk. 

 Competenties gericht op het plaatsen van dekvloeren en tegels 

2.21 De leerlingen brengen de dekvloer aan 
met inbegrip van kennis van: 
 uitvoeringstechnieken. 

2.22 De leerlingen verdichten en reien de dekvloer af. 

2.23 De leerlingen plaatsen vloertegels 
met inbegrip van kennis van: 
 uitvoeringstechnieken voor vloeren en wandtegels. 

2.24 De leerlingen lijmen wandtegels. 

2.25 De leerlingen voegen vloer- en wandtegels. 

 Competenties gericht op het plaatsen van bepleistering 

2.26 De leerlingen brengen natte bepleistering aan 
met inbegrip van kennis van: 
 uitvoeringstechnieken van pleisterwerk. 

2.27 De leerlingen werken de pleisterlaag af . 
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3.2.3 Elektriciteit 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Elektrotechnisch installateur 

• Onderhoudsmonteur 

• Koelmonteur  

• Vakman Installatietechnieken 

• Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 

• Fietstechnicus 

• Mecanicien bromfietsen en motorfietsen 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen raadplegen technische dossiers. 

2.2 De leerlingen lezen technische tekeningen zoals mechanisch 3D, constructie, grondplannen, 
elektrisch, (elektro)pneumatisch en (elektro)hydraulisch 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.3 De leerlingen maken technische tekeningen zoals mechanisch 3D, constructie, grondplannen, 
elektrisch, (elektro)pneumatisch en (elektro)hydraulisch 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.4 De leerlingen controleren de staat van de machines en gereedschappen voor gebruik 
met aandacht voor: 
 onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel. 

2.5 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

2.6 De leerlingen gebruiken meetinstrumenten zoals multimeter, ampèretang, isolatiemeter, 
drukmeter, schuifmaat, koppelmeter, temperatuurmeter, meetkaliber, diagnoseapparatuur 
met inbegrip van kennis van: 
 controle- en meettechnieken. 

2.7 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe zoals solderen, 

schroeven, bout-moer, pennen, lijmen, dichtingen. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de voorbereiding van een opdracht 

2.8 De leerlingen analyseren de opdracht en leggen de volgorde van eigen werkzaamheden vast 
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

2.9 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit zoals opspannen, verankeren, optillen, 

beschermen. 

 Competenties die de uitvoering van een opdracht ondersteunen 
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2.10 De leerlingen passen fysische wetmatigheden toe zoals de wet van Ohm, wet van Pouillet, soorten 

schakelingen. 

 Competenties gericht op installatietechnieken 

2.11 De leerlingen zetten leidingstracés uit. 

2.12 De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisaties 
met aandacht voor: 

het dimensioneren van leidingen; 
 type van verbinding en verbindingstechniek. 

2.13 De leerlingen leggen kabels en trekken draden 
met inbegrip van kennis van: 

het AREI; 
 soorten kabels en draden. 

2.14 De leerlingen plaatsen een aardingssysteem en sluiten aan 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 

2.15 De leerlingen realiseren elektrische schakelingen 
met inbegrip van kennis van: 

het AREI; 
componenten en onderdelen van een elektrische installatie; 

 de werking van een elektrische installatie. 

2.16 De leerlingen realiseren eenvoudige (elektro-)pneumatische of (elektro-)hydraulische schakelingen 
volgens schema 
met inbegrip van kennis van: 
 de werking van (elektro)pneumatische of (elektro-) hydraulische componenten. 

2.17 De leerlingen controleren de werking van een installatie 
met aandacht voor: 
 werking van de componenten en onderdelen. 

2.18 De leerlingen testen een eigen installatie 
met inbegrip van kennis van: 
 het AREI. 

 Competenties gericht op onderhoud 

2.19 De leerlingen gebruiken elektrische, mechanische, (elektro-) pneumatische componenten en 
onderdelen om te (de)monteren, aan te sluiten of te vervangen. 
met aandacht voor: 

de werking van de component of het onderdeel; 
 onderhoudsinstructies. 

2.20 De leerlingen voeren preventieve onderhoudsacties uit zoals het onderhouden van onderdelen, 

componenten, materialen, systemen of gereedschappen. 

2.21 De leerlingen voeren visuele of auditieve controles uit 
met aandacht voor: 
 kenmerken van slijtage en defecten. 
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3.2.4 Hout 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Binnenschrijnwerker 

• Interieurbouwer  

• Buitenschrijnwerker hout 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor de productie voor. 

2.2 De leerlingen bepalen de uit te voeren bewerkingen. 

2.3 De leerlingen maken een optimale werkvolgorde op 
met inbegrip van kennis van: 
 massief hout, plaatmaterialen en beslagwerk. 

2.4 De leerlingen maken een materiaalstaat op. 

2.5 De leerlingen maken een kostprijsberekening. 

2.6 De leerlingen maken CAD-tekeningen 
met aandacht voor: 
 efficiënt tekenen en gegevensbeheer. 

2.7 De leerlingen organiseren hun werkplek veilig en ordelijk 
met inbegrip van kennis:  
 persoonlijke en collectieve veiligheid. 

2.8 De leerlingen voeren kwaliteitscontroles uit. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op machinale houtbewerking 

2.9 De leerlingen selecteren, controleren, monteren en vervangen onder begeleiding 
snijgereedschappen op houtbewerkingsmachines 
met inbegrip van kennis van:  
 snijgereedschappen en verspaningstechnologie. 

2.10 De leerlingen stellen houtbewerkingsmachines in en om 
met inbegrip van kennis van: 
 machine-instellingen en veiligheidsinstructies. 

2.11 De leerlingen bereiden de grondstoffen voor op de werkopdracht 
met inbegrip van kennis:  
 van massief hout, plaatmaterialen en beslagwerk. 

2.12 De leerlingen controleren de veiligheidsvoorzieningen van de houtbewerkingsmachines. 

2.13 De leerlingen bewerken onderdelen met houtbewerkingsmachines 
met inbegrip van kennis van:  

constructies en verbindingstechnieken; 
 werking van houtbewerkingsmachines en veiligheidsinstructies. 

 Competenties gericht op montage en afwerking 
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2.14 De leerlingen vergaren onderdelen 
met inbegrip van kennis van: 
 opspantechnieken. 

2.15 De leerlingen werken oppervlakken af 
met inbegrip van kennis van: 
 afwerkingstechnieken. 

 

3.2.5 Mechanica 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Voorbewerker carrosserie  

• Plaatbewerker carrosserie  

• Demonteur/monteur carrosserie  

• Constructielasser 

• Pijplasser 

• Insteller plaatbewerking 

• Insteller verspaning 

• Monteerder 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de voorbereiding van een opdracht 

2.1 De leerlingen analyseren de opdracht en leggen de volgorde van eigen werkzaamheden vast 
met aandacht voor: 
 regelgeving, normen, technische voorschriften en aanbevelingen. 

2.2 De leerlingen raadplegen technische dossiers en lasmethodebeschrijvingen. 

2.3 De leerlingen herkennen materialen: ferro, non-ferro en kunststof. 

2.4 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit zoals opspannen, verankeren, optillen, 

beschermen. 

 Competenties die de uitvoering van een opdracht ondersteunen 

2.5 De leerlingen lezen technische tekeningen (mechanisch 3D en 2D (werktekening), 
constructietekeningen, montagetekeningen) 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.6 De leerlingen maken technische tekeningen (mechanisch 3D en 2D (werktekening), 
constructietekeningen, montagetekeningen) 
met inbegrip van kennis van: 
 symbolen en normen. 

2.7 De leerlingen passen fysische wetmatigheden toe zoals krachten leer, krachtenmoment, 

bewegingsleer, overbrengingen. 
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2.8 De leerlingen gebruiken meetinstrumenten zoals schuifmaat, meetkaliber, meetlat, hoogtemaat, 
winkelhaak, gradenboog, meetklok, waterpas (laser), 3D-meetbank 
met inbegrip van kennis van: 
 controle- en meettechnieken. 

 Competenties gericht op het gebruik van machines en gereedschappen 

2.9 De leerlingen controleren de staat van de machines en gereedschappen voor gebruik en in functie 
van de opdracht 
met inbegrip van kennis van: 
 onderhoudsproducten en schoonmaaktechnieken. 

2.10 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen. 

 Competenties gericht op montage en demontage 

2.11 De leerlingen passen borg-, verbindings-, montage- en demontagetechnieken toe zoals lassen, 

solderen, schroeven, bout-moer, pennen, lijmen, dichtingen. 

 Competenties gericht op vormgeving 

2.12 De leerlingen passen aftekentechnieken toe 
met inbegrip van kennis van:  
 maat- en vormtoleranties. 

2.13 De leerlingen monteren snijgereedschappen. 

2.14 De leerlingen positioneren werkstukken en onderdelen. 

2.15 De leerlingen brengen plaat of plaatonderdelen op maat door knippen, zagen, snijden en ponsen 
met inbegrip van kennis van:  
 maat- en vormtoleranties. 

2.16 De leerlingen passen niet-verspanende technieken toe zoals plooien, persen, thermisch vormen 
met inbegrip van kennis van:  
 maat- en vormtoleranties. 

2.17 De leerlingen passen verspanende technieken toe zoals CNC-draaien, CNC-frezen, boren, slijpen, 
schuren, zagen 
met inbegrip van kennis van:  
 maat- en vormtoleranties. 

 Competenties gericht op lassen 

2.18 De leerlingen lassen materialen door middel van hoeknaadverbindingen, en stompe plaatlassen 
met inbegrip van kennis van:  

lasparameters; 
 instellen en bedienen van lasapparatuur. 

 Competenties gericht op koetswerk 

2.19 De leerlingen monteren en demonteren onderdelen. 

2.20 De leerlingen bereiden de te spuiten oppervlakken van een metalen object voor 
met inbegrip van kennis van:  

soorten verf, verdunners; 
 roestwerende producten. 

 

3.2.6 Printmedia 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 
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1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands  
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

2.2 De leerlingen onderscheiden de stappen in het grafisch productieproces 
met inbegrip van kennis van: 

druktechnieken; 
drukafwerkingstechnieken;  

met aandacht voor: 
planning; 

 de technische fiche. 

2.3 De leerlingen hanteren een etikettering bij het gebruik van grondstoffen. 

2.4 De leerlingen onderhouden machines en materiaal 
met aandacht voor: 
 onderhoudsplan. 

2.5 De leerlingen registreren en rapporteren het verloop van het productieproces. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het drukken 

2.6 De leerlingen bedienen drukmachines voor conventionele of digitale druk 
(context: kleinformaat, één kleur) 
met inbegrip van kennis van: 
 drukdragers; 

 inkten. 

 Competenties gericht op het afwerken 

2.7 De leerlingen bedienen afwerkingsmachines 
met inbegrip van kennis van: 
 snij- en vouwschema’s. 

2.8 De leerlingen transporteren goederen en materieel 
met aandacht voor: 
 ergonomische hef- en tiltechnieken.  

 

3.2.7 Schilderen en decoratie 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Schilder-decorateur 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor 
met inbegrip van kennis van: 
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 materialen en producten en uitvoeringstechnieken. 

2.2 De leerlingen bepalen de uitvoeringsfase. 

2.3 De leerlingen maken een optimale werkvolgorde op. 

2.4 De leerlingen maken een materiaalstaat op. 

2.5 De leerlingen maken een kostprijsberekening. 

2.6 De leerlingen controleren de aard en de staat van de ondergrond. 

2.7 De leerlingen organiseren de inrichting van de werkplek 
met inbegrip van kennis van: 
 persoonlijke en collectieve veiligheid. 

2.8 De leerlingen beheren het materiaal en materieel. 

2.9 De leerlingen gebruiken machines en gereedschappen op een correcte en veilige manier 
met inbegrip van kennis van: 
 werking van machines en veiligheidsinstructies. 

2.10 De leerlingen werken op hoogte. 

2.11 De leerlingen ronden de werkzaamheden af en reinigen het materieel. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het schilderen 

2.12 De leerlingen bereiden de oppervlakken voor i.f.v. beschermen en verfraaien. 

2.13 De leerlingen maken het afwerkingsproduct gebruiksklaar. 

2.14 De leerlingen schilderen manueel oppervlakken zowel binnen als buiten. 

2.15 De leerlingen voeren decoratieve schilderwerken uit. 

2.16 De leerlingen zoeken kleurtonen en stelt kleuren samen volgens monsters 
met inbegrip van kennis van: 
 kleurencirkel en mengtechnieken. 

2.17 De leerlingen brengen ornamenten en sierlijsten aan. 

 Competenties gericht op het plaatsen van wandbekleding 

2.18 De leerlingen bereiden de oppervlakken voor i.f.v. de te plaatsen wandbekleding 
met inbegrip van kennis van:  
 aanbrengtechnieken. 

2.19 De leerlingen brengen wandbekledingen aan. 

 

3.2.8 Textiel 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Tufter 

• Wever 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 
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2.1 De leerlingen controleren visueel de netheid en werking van elementen van de machines 
met aandacht voor: 
 afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud. 

2.2 De leerlingen organiseren hun werkplek  
met aandacht voor:  
 veiligheids- en milieuvoorschriften. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties eigen aan het voorbereiden van het productieproces 

2.3 De leerlingen voorzien de machines van de nodige grondstoffen  
met inbegrip van kennis van: 

inslaggaren en zelfkantbobijnen; 
 garen en tuftdoek. 

2.4 De leerlingen installeren de garens, (zelfkant)bobijnen of tuftdoek. 

2.5 De leerlingen programmeren de machines. 
met inbegrip van kennis van: 

textielproductieproces; 
 werking en bediening van de machine. 

 Competenties eigen aan het productieproces 

2.6 De leerlingen tuften een proefmeter 
met inbegrip van kennis van: 

tufttechniek; 
kenmerken van getufte doeken; 
doorhaalpatronen; 

 knoop- en splicetechnieken. 

2.7 De leerlingen houden toezicht op het verloop van de productie. 

2.8 De leerlingen maken het getuft doek los  
met aandacht voor: 
 ergonomische hef- en tiltechnieken. 

2.9 De leerlingen controleren continu de kwaliteit van het product en corrigeren draadafwijkingen 
met inbegrip van kennis van: 

kwaliteitsnormen; 
 mogelijke storingen en fouten in het productieproces. 

2.10 De leerlingen produceren stoffen op courante productiemachines 
met inbegrip van kennis van: 

textielproductieproces; 
 werking en bediening van de machine. 

2.11 De leerlingen grijpen in bij de meest courante machinestoringen. 

 

3.2.9 Zeevisserij 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Roerganger zeevisserij 

• Motorist 221kW 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 
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1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de professionele gedragscode. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor:  
scheepvaartterminologie. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de veiligheid aan boord 

2.3 De leerlingen ondersteunen de schipper bij het veilig afmeren en aanmeren van het vaartuig. 

2.4 De leerlingen passen veiligheidsprocedures op het visvaartuig toe. 

 Competenties gericht op specifieke activiteiten aan boord 

2.5 De leerlingen ondersteunen bij het uitzetten van vistuigen 
met inbegrip van kennis van: 
 knoop- en touwwerktechnieken. 

2.6 De leerlingen ondersteunen bij het ophalen van vistuigen. 

2.7 De leerlingen ondersteunen bij het ophalen, sorteren en verwerken van de vangst 
met inbegrip van kennis van: 
 technieken voor visverwerking aan boord. 

2.8 De leerlingen volgen onder begeleiding een opgegeven route 
met aandacht voor: 
 apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken, …). 

2.9 De leerlingen gebruiken navigatiemateriaal 
met inbegrip van kennis van: 
 navigatietechnieken (hulpmiddelen voor navigatietechnieken, basisgebruik van de 
 navigatieuitrusting aan boord). 

2.10 De leerlingen bedienen de scheepsapparatuur 
met inbegrip van kennis van: 

kenmerken en constructie van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, 
pompen, compressoren, generatoren, ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische 
controlesystemen, …); 

 elektrische uitrustingen (circuits, wisselstroomgenerator, ...). 

2.11 De leerlingen bedienen pompsystemen. 

 Competenties gericht op onderhoud aan boord 

2.12 De leerlingen onderhouden het vaartuig 
met inbegrip van kennis van: 
gereedschap voor onderhoud van het vaartuig. 

2.13 De leerlingen onderhouden de uitrusting 
met inbegrip van kennis van: 

kenmerken van smeeroliën, brandstof, … 
 gereedschap voor onderhoud van de uitrusting. 

2.14 De leerlingen ondersteunen bij het onderhoud van de netten. 
met inbegrip van kennis van: 
 gereedschap voor onderhoud van de netten. 

2.15 De leerlingen bereiden het onderhoud van de machinekamer voor. 

2.16 De leerlingen onderhouden de machinekamer. 
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4 Kunst en Creatie 

4.1 Dubbele finaliteit (D/A) 

4.1.1 Architecturale kunsten 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Assistent architecturaal vormgever 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor. 

2.2 De leerlingen werken passende oplossingen uit voor problemen binnen het eigen takenpakket 
met aandacht voor: 
 concept van de architect of beeldend kunstenaar. 

2.3 De leerlingen illustreren trends en ontwikkelingen en integreren die in een creatief proces 
met aandacht voor:  

architectuur; 
interieur. 

2.4 De leerlingen verwerven kennis van de beeldende kunst, architectuur en interieur 
met aandacht voor:  
 heden en verleden. 

2.5 De leerlingen verwerven kennis van constructienormen en bouwtechnieken. 

2.6 De leerlingen lezen plannen en schema’s van een project 
met aandacht voor:  

kenmerken;  
stappen;  
uitvoeringscriteria;  

met inbegrip van kennis van: 
kleuren; 
materialen;  

 functie van de ruimte. 

2.7 De leerlingen tekenen en werken ontwerpen en plannen (technisch) uit. 

2.8 De leerlingen gebruiken in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk diverse 
materialen, technieken, methodes  
met inbegrip van kennis van: 
 schetsen, plannen, maquettes.  

2.9 De leerlingen gebruiken in functie van een opdracht of een concept decoratieve elementen en 
beeldelementen  
met inbegrip van kennis van: 
 kleur, vorm, lijn, compositie, …  

2.10 De leerlingen gebruiken domeineigen software bij het uitwerken en tekenen van ontwerpen 
met aandacht voor: 
 2D en 3D.  
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4.1.2 Ballet 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Uitvoerend danser 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden of activiteiten voor. 

2.2 De leerlingen illustreren ontwikkelingen binnen de danssector 
met aandacht voor: 
 verschillende choreografieën en dansstijlen uit het huidige werkveld.  

2.3 De leerlingen scholen zich permanent bij 
met aandacht voor: 
 verschillende choreografieën en dansstijlen uit het huidige werkveld.  

2.4 De leerlingen overleggen over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht 
met inbegrip van kennis van: 
 planmatig werken. 

2.5 De leerlingen gebruiken courante software. 

2.6 De leerlingen werken met aandacht voor het lichaam, het welzijn en de veiligheid van zichzelf en 

anderen.  

2.7 De leerlingen bereiden zich fysiek en mentaal voor op de repetities, de voorstellingen, de opnames, 
… 
met inbegrip van kennis van: 

mentale methodieken; 
ademhalingstechnieken; 

 voor- en nazorg van het lichaam. 

2.8 De leerlingen beheersen elementaire memorisatie- en concentratietechnieken  
met aandacht voor: 
 memoriseren van posities en bewegingen. 

2.9 De leerlingen repeteren hun aandeel in een productie  
met aandacht voor: 

samenspel en teamwork; 
 aanwijzingen over de interpretatie en technische uitvoering. 

2.10 De leerlingen presenteren hun werk aan een publiek.  

2.11 De leerlingen gaan gepast om met tijdsdruk en stress.  

2.12 De leerlingen stellen een portfolio samen.  

 

4.1.3 Beeldende en audiovisuele kunsten 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Assistent beeldend kunstenaar 
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 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden voor. 

2.2 De leerlingen werken passende oplossingen uit voor problemen binnen het eigen takenpakket 
met aandacht voor: 
 concept van de beeldend kunstenaar. 

2.3 De leerlingen illustreren trends en ontwikkelingen en integreren die in een creatief proces 
met aandacht voor:  
 beeldende kunst. 

2.4 De leerlingen verwerven kennis van de beeldende kunst, architectuur en interieur 
met aandacht voor:  
 heden en verleden. 

2.5 De leerlingen houden rekening met de verschillende fasen van het artistiek proces  
met aandacht voor:  
 beeldhouwen, schilderen, tekenen, grafiek, keramiek, textiel, mixed, media, fotografie, … 

2.6 De leerlingen tekenen en werken ontwerpen uit. 

2.7 De leerlingen gebruiken in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk diverse 
materialen, technieken, methodes  
met inbegrip van kennis van: 
 schetsen, maquettes, …  

2.8 De leerlingen gebruiken in functie van een opdracht, een concept of plastisch kunstwerk 
decoratieve elementen en beeldelementen  
met inbegrip van kennis van: 
 kleur, vorm, lijn, compositie, …  

2.9 De leerlingen gebruiken domeineigen software bij het uitwerken en tekenen van ontwerpen 
met aandacht voor: 
 2D en 3D.  

2.10 De leerlingen beheren materiaal. 

 

4.1.4 Creatie en mode 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Productievoorbereider kleding, confectie en meubelstoffering 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 
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2.1 De leerlingen volgen evoluties en trends op in de mode en verzamelen ideeën, thema’s en 
kenmerken voor het ontwerp van een nieuwe collectie 
met inbegrip van kennis van: 

mode en (kleding)stijlen; 
het bestuderen van trends; 

 het verzamelen van ideeën, thema's en kenmerken voor de nieuwe collectie. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels 
met aandacht voor:  
 vakjargon. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het voorbereiden van het productieproces 

2.3 De leerlingen richten de werkplek doelgericht in. 

2.4 De leerlingen onderzoeken de verwerkings-en afwerkingsmogelijkheden van materialen ter 
voorbereiding van de productie 
met aandacht voor trends 
met inbegrip van kennis van: 

kenmerken van weefsels, textielmaterialen; 
verschillende modellen voor kleding en interieurartikelen; 

 productieproces. 

 Competenties gericht op het opstellen van het technisch dossier 

2.5 De leerlingen tekenen en controleren (manueel) patroondelen voor eenvoudige werkstukken in de 
correcte verhoudingen 
met inbegrip van kennis van: 

patroontekentechnieken; 
 verschillende lijntypes, steektypes en symbolen volgens ISO-normen. 

2.6 De leerlingen passen een technisch dossier aan voor een eenvoudig model 
met inbegrip van kennis van: 

verschillende modellen voor kleding en interieurartikelen; 
gegevensregistratie; 
matentabellen; 
verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen; 
een eenvoudig productieproces; 

 relevante software. 
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4.1.5 Fotografie 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Vakfotograaf 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden of activiteiten  voor. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands  
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

2.3 De leerlingen illustreren ontwikkelingen binnen de sector  
met aandacht voor: 

maatschappelijke en artistieke tendensen; 
 techniek. 

2.4 De leerlingen bereiden de opnames voor  
met inbegrip van kennis van: 

de basisprincipes van fotografie; 
lichtmeting; 
opnamemateriaal en cameratypes; 

met aandacht voor: 
locatievoorbereiding; 

 compositie. 

2.5 De leerlingen realiseren creatieve, esthetisch, inhoudelijk en technisch kwalitatieve beelden 
met aandacht voor: 
 buitenopnames. 

2.6 De leerlingen voeren basisonderhoud aan materieel en materiaal uit. 

2.7 De leerlingen passen beeldbewerking toe  
met inbegrip van kennis van: 

colormanagement; 
 domeinspecifieke software. 

2.8 De leerlingen passen databeheer toe op het zelf genomen en aangeleverde beeldmateriaal 
met inbegrip van kennis van: 

conversie van bestanden; 
 domeinspecifieke software. 

2.9 De leerlingen realiseren de output voor projectie-/beeldschermtoepassingen en digitale print 
met inbegrip van kennis van: 
 colormanagement. 

2.10 De leerlingen presenteren het eigen werk 
met aandacht voor: 

selectie; 
compositie; 

 lay-out van bijschriften en titels. 

2.11 De leerlingen stellen een portfolio samen van eigen fotografisch materiaal 
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met inbegrip van kennis van: 
technieken om portfolio’s samen te stellen; 

met aandacht voor: 
 diverse kanalen. 

 

4.1.6 Grafische technieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Grafimedia voorbereider in de printmedia 

• Crossmedia assistent 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands  
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

2.2 De leerlingen onderscheiden de stappen in het grafisch productieproces 
met inbegrip van kennis van: 

druktechnieken; 
drukafwerkingstechnieken;  

met aandacht voor: 
planning;  

 de technische fiche. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het leveren van input voor drukwerk, digitale producties en crossmediale 

producties 

2.3 De leerlingen zoeken documenten en/of foto’s op (in databanken). 

2.4 De leerlingen passen beeldbewerking toe op het aangeleverde beeldmateriaal 
met inbegrip van kennis van: 

vormvereisten voor beeldmateriaal; 
 kleurseparatie. 

2.5 De leerlingen bewerken de aangeleverde illustratieve content 
met inbegrip van kennis van kleurenruimte. 

2.6 De leerlingen gebruiken software en hardware op een efficiënte manier 
met inbegrip van kennis van: 

software om digitale producties online te plaatsen; 
software om illustratiemateriaal aan te maken; 

 software voor het bewerken van de opmaak. 

 Competenties gericht op het uitvoeren van prepress-handelingen 

2.7 De leerlingen controleren digitaal aangeleverde bestanden op bruikbaarheid in functie van digitale 
of druktechnische publicatie of reproductie 
met inbegrip van kennis van: 
 beeldresolutie. 
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2.8 De leerlingen bewerken de aangeleverde content en maken een eerste versie van een grafisch 
digitaal product aan 
met inbegrip van kennis van: 

tekstontleding; 
papierformaten; 

met aandacht voor: 
lay-outtechnisch ontwerp; 

 typografie. 

 Competenties gericht op de ontwikkeling van crossmediale producties 

2.9 De leerlingen ontwikkelen onderdelen van een crossmediaal design 
met inbegrip van kennis van: 

digitale bestandsformaten; 
gangbare programmeertaal; 

met aandacht voor: 
 beperkingen van een huisstijl. 

2.10 De leerlingen programmeren onderdelen van de crossmediale (web)toepassingen 
met inbegrip van kennis van: 

digitale bestandsformaten; 
 gangbare programmeertaal. 

2.11 De leerlingen gebruiken audio- en videobestanden in de crossmediale toepassingen 
met inbegrip van kennis van: 
 geschikte bronnen voor geluids- en video-opnames. 

 

4.2 Finaliteit arbeidsmarkt (A) 

4.2.1 Artistiek-creatieve bewerkingen 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Uurwerkhersteller  

• Medewerker goudsmid 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden of activiteiten voor. 

2.2 De leerlingen stellen gericht vragen over de opdracht 
met aandacht voor: 

kenmerken van het stuk (metaal, vorm …); 
 technisch of creatief proces. 

2.3 De leerlingen lezen en interpreteren technische schema’s en technische tekeningen. 

2.4 De leerlingen lezen en interpreteren ontwerptekeningen. 

2.5 De leerlingen voeren een eenvoudig werkplan uit  
met aandacht voor  

gepaste technieken; 
 geschikt stappenplan. 
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2.6 De leerlingen gebruiken eenvoudige kantoorsoftware. 

2.7 De leerlingen beheren en onderhouden het materiaal, materieel en de gereedschappen. 

 

4.2.2 Decor en etalage 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Commercieel ruimtelijk vormgever  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen plannen en bereiden de eigen werkzaamheden of activiteiten voor. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands   
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

2.3 De leerlingen illustreren evoluties rond grafische en decoratietrends en -sferen, in relatie tot de 

eigen werkzaamheden.   

2.4 De leerlingen werken passende oplossingen uit voor problemen binnen het eigen takenpakket 
met aandacht voor: 
 de verschillende doelgroepen. 

2.5 De leerlingen voeren een eenvoudig werkplan uit 
met aandacht voor: 

creatief concept; 
 stappenplan. 

2.6 De leerlingen maken een grove schets en tekening voor integratie in een totaalontwerp 
met inbegrip van kennis van: 
 tekentechnieken. 

2.7 De leerlingen werken een visualisatie uit  
met aandacht voor: 
 een gepaste selectie van kleuren, stijlen en materialen. 

2.8 De leerlingen werken grafische elementen uit 
met inbegrip van kennis van: 

domeinspecifieke software; 
met aandacht voor: 

computergraphics, illustraties, afbeeldingen; 
 2D en 3D. 

2.9 De leerlingen verzorgen de lay-out en opmaak van grafische toepassingen 
met aandacht voor: 

typografische regels; 
 grafisch charter.  

2.10 De leerlingen selecteren en bewerken beeldmateriaal 
met inbegrip van kennis van: 
 domeinspecifieke software. 
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2.11 De leerlingen presenteren decoratieve producten en grafische toepassingen met aandacht voor: 
omgeving. 

2.12 De leerlingen beheren het materiaal en materieel. 
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5 Land- en Tuinbouw 

5.1 Dubbele finaliteit (D/A) 

5.1.1 Plant-, dier- en milieutechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Productiemedewerker dier 

• Productiemedewerker plant 

• Tuinaanlegger-groenbeheerder 

• Natuurbeheerder  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

2.2 De leerlingen gebruiken materialen, handgereedschap, machines en producten op een gezonde, veilige, 

diervriendelijke en milieubewuste manier. 

2.3 De leerlingen reinigen en onderhouden machines, uitrustingen, materiaal, infrastructuur en 

omgeving. 

2.4 De leerlingen verpakken en slaan producten op. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties eigen aan Dier 

2.5 De leerlingen begeleiden, voederen, verzorgen, huisvesten en kweken dieren met inbegrip van 
kennis over: 

soortkenmerken en ontwikkelingsprocessen; 
met aandacht voor: 
 dierenwelzijn. 

2.6 De leerlingen verzamelen producten van dierlijke oorsprong. 

 Competenties eigen aan Plant 

2.7 De leerlingen bereiden gronden en substraten voor  
met aandacht voor: 
 abiotische factoren. 

2.8 De leerlingen zaaien, planten, telen, verzorgen en vermeerderen planten 
met aandacht voor: 
 biotische factoren en groeiprocessen. 

2.9 De leerlingen oogsten producten van plantaardige oorsprong met aandacht voor: 
 het ontwikkelingsstadium. 
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5.2 Finaliteit arbeidsmarkt (A) 

5.2.1 Paardenhouderij 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Paardenafrichter 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het werken met paarden 

2.1 De leerlingen werken op een diervriendelijke manier met paarden 
met aandacht voor: 
 gezondheid van mens en dier. 

2.2 De leerlingen verzorgen en begeleiden paarden 
met inbegrip van kennis van: 

paardenverzorgingstechnieken; 
met aandacht voor: 
 paardenpsychologie.  

2.3 De leerlingen voederen paarden 
met inbegrip van kennis van: 

paardenvoeding; 
 de nodige infrastructuur. 

2.4 De leerlingen huisvesten paarden 
met inbegrip van kennis van: 

stalinrichting; 
met aandacht voor: 
 dierenwelzijn. 

2.5 De leerlingen onderhouden en optimaliseren de eigen fysieke fitheid en rijvaardigheid 
met aandacht voor: 

rider fitness; 
 rijvaardigheid. 

 Competenties gericht op de materiële omkadering 

2.6 De leerlingen bereiden het transport van paarden voor 
met aandacht voor: 

laden en lossen van paarden; 
 dierenwelzijn. 

2.7 De leerlingen gebruiken, onderhouden en reinigen materiaal en infrastructuur 
met inbegrip van kennis van: 
 hippisch materiaal. 

2.8 De leerlingen voeren eenvoudige herstellingswerken uit aan materiaal, infrastructuur en omgeving. 
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5.2.2 Plant, dier en milieu 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Assistent dierlijke productie 

• Assistent plantaardige productie 

• Medewerker groen- en tuinbeheer 

• Medewerker groen- en tuinaanleg 

• Assistent florist 

• Dierenverzorger  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands. 

2.2 De leerlingen gebruiken materialen, handgereedschap,  machines en producten op een gezonde, 

veilige, diervriendelijke en milieubewuste manier. 

2.3 De leerlingen reinigen en onderhouden machines, uitrustingen, materiaal, infrastructuur en 

omgeving.  

2.4 De leerlingen verpakken en slaan producten op 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties eigen aan Dier 

2.5 De leerlingen begeleiden, voederen, verzorgen, trainen, huisvesten en kweken dieren met aandacht 
voor: 
 dierenwelzijn. 

2.6 De leerlingen verzamelen producten van dierlijke oorsprong. 

 Competenties eigen aan Plant 

2.7 De leerlingen bereiden gronden, substraten en beplantingen voor.  

2.8 De leerlingen zaaien, planten, telen, verzorgen en vermeerderen planten.  

2.9 De leerlingen oogsten producten van plantaardige oorsprong. 

2.10 De leerlingen bewerken en/of verwerken producten van plantaardige oorsprong.  

 Competenties met betrekking tot infrastructuurwerken 

2.11 De leerlingen voeren infrastructuurwerken uit. 
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6 Economie en Organisatie 

6.1 Dubbele finaliteit (D/A) 

6.1.1 Bedrijf en organisatie 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Boekhoudkundig Assistent 

• HR Assistent 

• Commercieel Assistent 

• Medewerker (inter)nationaal goederenvervoer 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen gebruiken functioneel kantoorapparatuur en kantoorsoftware. 

2.2 De leerlingen communiceren mondeling functioneel in het Nederlands, Frans en Engels. 

2.3 De leerlingen communiceren schriftelijk functioneel in het Nederlands, Frans en Engels. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op een boekhoudkundige verwerking van documenten 

2.4 De leerlingen stellen verkoopfacturen en creditnota’s op 
met inbegrip van kennis van: 
 btw. 

2.5 De leerlingen verifiëren en controleren aankoopdocumenten op hun onderlinge overeenstemming. 

2.6 De leerlingen controleren, coderen en registreren documenten in de boekhouding 
met inbegrip van: 

kennis van algemene boekhouding en boekhoudsoftware; 
met aandacht voor; 
 kasdocumenten, bankafschriften, aankoop- en verkoopdocumenten. 

2.7 De leerlingen beheren klanten- en leveranciersbestanden. 

2.8 De leerlingen lichten verplichtingen m.b.t. RSZ en bedrijfsvoorheffing toe in functie van de sociale 

en fiscale aangiftes. 

 Competenties gericht op een ondersteuning van de afdeling HR 

2.9 De leerlingen ondersteunen het proces van werving en selectie 
met aandacht voor: 
 vacatures, cv’s en motivatiebrieven. 

2.10 De leerlingen bespreken elementen van het arbeidsrecht 
met inbegrip van kennis van: 
 arbeidsovereenkomsten. 

2.11 De leerlingen stellen loonberekeningen op 
met inbegrip van kennis van: 
 RSZ en bedrijfsvoorheffing. 

 Competenties gericht op een ondersteuning van de commerciële afdeling 
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2.12 De leerlingen ondersteunen de klant tijdens een verkoop 
met inbegrip van kennis van:  

verkooptechnieken; 
producten; 

met aandacht voor: 
 de principes van klantvriendelijkheid. 

2.13 De leerlingen maken commerciële documenten op en controleren ze 
met inbegrip van kennis van: 
 prijsaanvraag, offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, factuur, creditnota. 

 Competenties gericht op administratieve ondersteuning van goederentransport 

2.14 De leerlingen analyseren een eenvoudig transportdossier 
met inbegrip van kennis van: 
 verschillende vervoersmodi. 

 

6.1.2 Toerisme 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Host 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke  

1.1. Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen 

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, het Engels en het Frans en passen 
hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan 
met aandacht voor: 
 principes van klantvriendelijkheid; 
 zakelijke omgangsvormen; 
 communicatietechnieken. 

2.2 De leerlingen voeren eenvoudige administratieve handelingen uit 
met inbegrip van kennis van: 
 kantoorsoftware. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.3 De leerlingen richten de onthaalruimte in. 

2.4 De leerlingen onthalen, informeren en begeleiden bezoekers 
met inbegrip van kennis van: 

kenmerken van toeristische producten; 
kenmerken van toeristische organisaties; 
regels voor het onthaal; 

 typologie van toeristen. 

2.5 De leerlingen stellen een excursiepakket voor 
met aandacht voor: 

 communicatieve vaardigheden; 

met inbegrip van kennis van: 

 kenmerken van toeristische producten. 
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6.2 Finaliteit arbeidsmarkt (A) 

6.2.1 Organisatie en logistiek 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Administratief medewerker onthaal 

• Winkelverkoper 

• Magazijnier 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen gebruiken functioneel kantoorapparatuur en kantoorsoftware. 

2.2 De leerlingen communiceren mondeling functioneel in het Nederlands, Frans en Engels. 

2.3 De leerlingen communiceren schriftelijk functioneel in het Nederlands, Frans en Engels. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het verlenen van administratieve ondersteuning 

2.4 De leerlingen verwerken in- en uitgaande post volgens de bedrijfseigen procedure. 

2.5 De leerlingen verwerken en digitaliseren documenten en data. 

2.6 De leerlingen gebruiken en actualiseren bestaande klassementen 
met inbegrip van kennis van: 
 klassementmethodes. 

2.7 De leerlingen verzorgen de logistieke ondersteuning van vergaderingen en activiteiten.  

 Competenties gericht op het klantvriendelijk onthalen van bezoekers 

2.8 De leerlingen onthalen bezoekers volgens bedrijfseigen afspraken 
met inbegrip van kennis van: 

registratietechnieken 
met aandacht voor: 
 de principes van klantvriendelijkheid. 

2.9 De leerlingen nemen in de context van onthaal telefonische oproepen aan. 

 Competenties gericht op het verwerken van een goederenstroom 

2.10 De leerlingen ontvangen, controleren en registreren de controle  van inkomende goederen 
met inbegrip van kennis van: 

voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen; 
etiketten, markeringen en labels; 

 technieken om de goederen te lossen. 

2.11 De leerlingen verplaatsen goederen van de ontvangstzone naar de juiste locatie in het magazijn 
met aandacht voor: 

etiketten, markeringen en labels; 
opslagmiddelen; 

 stapelmethodes. 
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 Competenties gericht op het zorgen van een aangename winkelbeleving 

2.12 De leerlingen maken producten verkoopklaar. 

2.13 De leerlingen presenteren artikels op een commerciële manier met oog voor productbeleving 
met inbegrip van kennis van: 
 presentatietechnieken. 

2.14 De leerlingen ondersteunen de klant tijdens de verkoop 
met inbegrip van kennis van: 

verkooptechnieken; 
producten; 
verkoopdocumenten; 
basisrekenvaardigheden zoals rekenen met procenten, prijsverschillen en geld; 

met aandacht voor: 
 de principes van klantvriendelijkheid. 
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7 Maatschappij en Welzijn 

7.1 Dubbele finaliteit (D/A) 

7.1.1 Creatie en mode 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Productievoorbereider kleding, confectie en meubelstoffering 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen volgen evoluties en trends op in de mode en verzamelen ideeën, thema’s en 
kenmerken voor het ontwerp van een nieuwe collectie 
met inbegrip van kennis van: 

mode en (kleding)stijlen; 
het bestuderen van trends; 

 het verzamelen van ideeën, thema's en kenmerken voor de nieuwe collectie. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels 
met aandacht voor:  
 vakjargon. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het voorbereiden van het productieproces 

2.3 De leerlingen richten de werkplek doelgericht in. 

2.4 De leerlingen onderzoeken de verwerkings-en afwerkingsmogelijkheden van materialen ter 
voorbereiding van de productie 
met aandacht voor trends 
met inbegrip van kennis van: 

kenmerken van weefsels, textielmaterialen; 
verschillende modellen voor kleding en interieurartikelen; 

 productieproces. 

 Competenties gericht op het opstellen van het technisch dossier 

2.5 De leerlingen tekenen en controleren (manueel) patroondelen voor eenvoudige werkstukken in de 
correcte verhoudingen 
met inbegrip van kennis van: 

patroontekentechnieken; 
 verschillende lijntypes, steektypes en symbolen volgens ISO-normen. 

2.6 De leerlingen passen een technisch dossier aan voor een eenvoudig model 
met inbegrip van kennis van: 

verschillende modellen voor kleding en interieurartikelen; 
gegevensregistratie; 
matentabellen; 
verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen; 
een eenvoudig productieproces; 

 relevante software. 
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7.1.2 Maatschappij en welzijn 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Kinderbegeleider baby’s en peuters 

• Kinderbegeleider schoolgaande kinderen 

• Verzorgende 

• Zorgkundige  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen hanteren een systematische aanpak 
met aandacht voor: 
 het hanteren van een aangereikt stappenplan. 

2.2 De leerlingen passen principes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering toe. 

2.3 De leerlingen observeren het gedrag van kinderen en volwassenen 
met aandacht voor: 
 observatiemethoden. 

2.4 De leerlingen rapporteren beknopt en functioneel aan anderen:  
met aandacht voor: 
 rapporteringsmethoden. 

2.5 De leerlingen gaan op een positieve en opbouwende manier om met kinderen en volwassenen 
met aandacht voor: 
 diversiteit. 

2.6 De leerlingen voeren EHBO uit bij noodsituaties. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.7 De leerlingen informeren zich over de behoeften van kinderen en volwassenen: 
met inbegrip van kennis van: 

de levensloopfasen; 
 de ontwikkelingspsychologische domeinen. 

2.8 De leerlingen hanteren sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het 
ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen  
met inbegrip van kennis van: 

sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden; 
de levensloopfasen; 

 de ontwikkelingspsychologische domeinen. 

2.9 De leerlingen voeren huishoudelijke activiteiten en logistieke taken uit 
met inbegrip van kennis van: 

maaltijdbereiding: gezonde maaltijden binnen een gezinscontext; 
maaltijdbedeling; 
zorg voor woon- en leefklimaat m.i.v. het inrichten van een stimulerende leef- (en 
speel)omgeving; 
zorg voor kledij en linnen; 

 boodschappen. 
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2.10 De leerlingen hanteren vaardigheden om het gezonde kind en de gezonde volwassene te 
ondersteunen bij activiteiten (eten, verzorgen, rusten/slapen, …), hygiëne, zindelijkheid, 
symptomen van ziek zijn en andere signalen 
met aandacht voor: 

aspecten van anatomie en fysiologie; 
de levensloopfasen; 

 de ontwikkelingspsychologische domeinen. 

2.11 De leerlingen ontwikkelen vaardigheden om op maat van kinderen en gezonde volwassenen 
activiteiten (spelen, leren,…) en een gevarieerde vrije tijd aan te bieden 
met aandacht voor: 

het stimuleren van de ontwikkeling (kind); 
expressie en creativiteit; 
een stimulerende leef – (en speel)omgeving; 
tijdsbesteding, (vrij) spel en beweging, animatie en spelvormen…; 
de levensloopfasen; 

 de ontwikkelingspsychologische domeinen. 

 

7.1.3 Wellness en lifestyle 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Schoonheidsspecialist-adviseur 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands 
met aandacht voor: 
 principes van klantvriendelijkheid. 

2.2 De leerlingen illustreren trends in haar- en lichaamsverzorging  
met aandacht voor: 
 persoonlijke stijl; 
 vorm; 
 kleur. 

2.3 De leerlingen richten de werkplek doelgericht in. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.4 De leerlingen communiceren functioneel in het Frans 
met aandacht voor: 
 principes van klantvriendelijkheid. 

2.5 De leerlingen passen basisprincipes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering toe. 

2.6 De leerlingen geven advies over een verzorging en het gebruik van de daartoe relevante producten 
en apparatuur  
met inbegrip van kennis van: 
 materialen; 
 advies- en verkooptechnieken. 

2.7 De leerlingen reinigen huid en nagels in functie van de behandeling  
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met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 fysiologie en anatomie van de huid en de nagels. 

2.8 De leerlingen brengen make-up aan  
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 kleurenleer; 
 kenmerken van de huid. 

2.9 De leerlingen voeren een handverzorging en handmassage uit 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 fysiologie en anatomie van de hand. 

2.10  De leerlingen voeren een gelaatsverzorging en gelaatsmassage uit 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 fysiologie en anatomie van het gelaat. 

2.11  De leerlingen voeren een voetverzorging en voetmassage uit  
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 fysiologie en anatomie van de voet. 

 

7.2 Finaliteit arbeidsmarkt (A) 

7.2.1 Haar- en schoonheidsverzorging 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Kapper 

• Schoonheidsspecialist  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 
 

De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands 
met aandacht voor: 
 principes van klantvriendelijkheid. 

2.2 De leerlingen illustreren trends  in haar- en lichaamsverzorging 
met aandacht voor: 
 persoonlijke stijl; 
 vorm; 
 kleur. 

2.3 De leerlingen richten de werkplek doelgericht in. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op haarverzorging 

2.4 De leerlingen voeren eenvoudige haarverzorgingen uit 
met inbegrip van kennis van: 
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 materialen en technieken van wassen, ontwarren, conditioner; 
met aandacht voor: 
 haar- en hoofdhuiddiagnose. 

2.5 De leerlingen vormen het haar tijdelijk om 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken van brushing, watergolf en föhnen. 

2.6 De leerlingen voeren eenvoudige gelegenheidskapsels uit  
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken van opsteekkapsels en vlechten. 

2.7 De leerlingen voeren een kleuring uit 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
met aandacht voor: 
 de haar- en de hoofdhuidanalyse. 

2.8 De leerlingen voeren een basissnit uit 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en kniptechnieken. 

2.9 De leerlingen passen de basishandeling van scheren toe 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken. 

 Competenties gericht op lichaamsverzorging 

2.10 De leerlingen reinigen huid en nagels in functie van de behandeling 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 fysiologie en anatomie van de huid en de nagels. 

2.11 De leerlingen brengen make-up aan 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 kleurenleer; 
 aspecten van de huid. 

2.12 De leerlingen voeren een handverzorging en handmassage uit 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 fysiologie en anatomie van de hand en de nagels. 

2.13 De leerlingen voeren een gelaatsverzorging uit 
met inbegrip van kennis van: 
 materialen en technieken; 
 fysiologie en anatomie van het gelaat 

 

7.2.2 Moderealisatie en textielverzorging 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Operator productielijn kleding, confectie en interieurartikelen 

• Operator retouche kleding- en confectieartikelen 

• Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging 

• Winkelverkoper  

• Operator textielverzorging 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 
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1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen volgen de evoluties en trends in mode op. 

2.2 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands 
met aandacht voor:  
 vakjargon. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op het voorbereiden van het productieproces 

2.3 De leerlingen richten de werkplek doelgericht in. 

2.4 De leerlingen leggen de juiste materialen en accessoires klaar  
met aandacht voor: 

kleur; 
 stijl. 

2.5 De leerlingen maken de te verwerken onderdelen van kleding en interieurartikelen klaar voor 
verwerking 
met inbegrip van kennis van:  
 kenmerken van weefsels en textielmaterialen. 

2.6 De leerlingen ontvangen, etiketteren, identificeren en sorteren de goederen en plaatsen ze op de 

bestemde plaats. 

 Competenties gericht op het verwerken en afwerken van stukken en onderdelen van kleding en 

interieurartikelen 

2.7 De leerlingen verwerken/bewerken de productonderdelen volgens de specificaties van de 

technische fiche of instructies. 

2.8 De leerlingen verwerken stukken en onderdelen van kleding en interieurartikelen 
met inbegrip van kennis van: 

machinale stiktechnieken; 
assemblage- en montagetechnieken voor kleding; 

 werking en bediening van de strijkapparatuur; 
 manuele en machinale hersteltechnieken voor kleding- en confectieartikelen. 

2.9 De leerlingen werken de stukken af 
met inbegrip van kennis van: 

afwerkingstechnieken 
 werking en bediening van de strijkapparatuur; 
 werking en bediening van de wasmachine. 

 Competenties gericht op het retoucheren van kleding 

2.10 De leerlingen voeren eenvoudige retouches uit i.f.v. de opdracht 
met inbegrip van kennis van: 

technieken om maten te nemen (kleding); 
 afwerkingstechnieken; 
 eenvoudige retouchetechnieken. 

 Competenties gericht op het presenteren van artikelen 

2.11 De leerlingen presenteren artikelen op een commerciële manier met oog voor productbeleving 

met inbegrip van kennis van: 
 presentatietechnieken.  
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 Competenties gericht op het registreren van gegevens 

2.12 De leerlingen registreren gegevens i.v.m. de activiteiten: productie, materiaalverbruik, 
klantenbestand, levering en verkoop 
met inbegrip van kennis van: 
 rapporteringsmogelijkheden; 
 productieproces. 

 

7.2.3 Zorg en welzijn 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Huishoudhulp zorg 

• Logistiek assistent in de zorg 

• Huishoudhulp in de zorg 

• Woonassistent  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen hanteren een systematische aanpak 
met aandacht voor: 
 het hanteren van een aangereikt stappenplan. 

2.2 De leerlingen passen principes ter preventie van ziekte en gezondheidsbevordering toe. 

2.3 De leerlingen observeren het gedrag van kinderen en volwassenen 
met aandacht voor: 
 observatiemethoden. 

2.4 De leerlingen rapporteren beknopt en functioneel aan anderen:  
met aandacht voor: 
 rapporteringsmethoden. 

2.5 De leerlingen gaan op een positieve en opbouwende manier om met kinderen en volwassenen 
met aandacht voor: 
 diversiteit. 

2.6 De leerlingen voeren EHBO uit bij noodsituaties. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.7 De leerlingen informeren zich over de behoeften van kinderen en volwassenen 
met inbegrip van kennis van: 

de levensloopfasen; 
de ontwikkelingspsychologische domeinen; 

met aandacht voor: 
 het aanbod van zorg-, hulp- en dienstverlening. 

2.8 De leerlingen hanteren sociale en communicatieve vaardigheden in functie van het ondersteunen, 
verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen  
met inbegrip van kennis van: 

sociale en communicatieve vaardigheden; 
de levensloopfasen; 
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 de ontwikkelingspsychologische domeinen. 

2.9 De leerlingen dragen zorg voor het maaltijdgebeuren  
met inbegrip van kennis van: 

maaltijdbereiding: gezonde maaltijden binnen een gezinscontext; 
maaltijdbedeling; 
boodschappen; 

 voorraad. 

2.10 De leerlingen dragen zorg voor wasgoed, kledij en linnen. 

2.11 De leerlingen dragen zorg voor woon-en leefomgeving met inbegrip van het opmaken van bedden. 

2.12 De leerlingen sorteren en verwijderen huishoudelijk afval. * 

2.13 De leerlingen hanteren (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen van het 
psychosociaal welbevinden van kinderen en volwassenen en het aanbieden van (animatie-, en 
vrijetijds-)activiteiten 
met inbegrip van kennis van: 

(ped)agogische vaardigheden; 
ontwikkelingstimulerende activiteiten; 
de levensloopfasen; 

 de ontwikkelingspsychologische domeinen. 
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8 Sport 

8.1 Dubbele finaliteit (D/A) 

8.1.1 Sport 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Sport- en spelleider 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 
 

De leerlingen voeren bewegings- en sportactiviteiten in verschillende omgevingen en 
omstandigheden uit  
met inbegrip van kennis van: 
 spelregels, technieken en tactieken binnen een context van slagsporten, balsporten, 
 dansante sporten, ‘urban sports’ en sportspelen. 

2.2 De leerlingen passen de principes van veilig sporten, zowel preventief als curatief toe  
met inbegrip van kennis van: 

controleren van een veilige beweegomgeving; 
veiligheidsregels voor personen en materiaal; 

 principes van veilig sporten (preventief, curatief). 

2.3 De leerlingen verwerven inzicht in bewegings- en sportactiviteiten 
met inbegrip van kennis van: 
 de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van een gezonde sportbeoefening. 

2.4 De leerlingen verwerven inzicht in de methodische opbouw van diverse bewegings- en 
sportactiviteiten.  
met inbegrip van kennis van: 
 diversiteit en omgang met diverse doelgroepen. 

2.5 De leerlingen duiden en demonstreren bewegings- en sportactiviteiten aan de hand van een 
stappenplan en/of een kijkwijzer 
met inbegrip van kennis van: 
 basisveiligheidsregels. 

2.6 De leerlingen bereiden bewegings- en sportactiviteiten voor aan de hand van aangereikte 
pedagogisch-didactische principes en voeren deze uit binnen een veilige leeromgeving / schoolse 
context 
met inbegrip van kennis van: 

materiaal; 
 didactisch handelen bij sport-, bewegings- en spelactiviteiten. 

2.7 De leerlingen observeren bewegings- en sportactiviteiten en stellen verbeteringen voor. 

2.8 De leerlingen hanteren gepast taalgebruik binnen bewegings- en sportactiviteiten en vanuit een rol. 

2.9 De leerlingen passen EHBO toe in gesimuleerde nood- en ongevallensituaties. 

 

8.1.2 Topsport (dubbele finaliteit) 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  
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• Topsporter 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen ontwikkelen de eigen deskundigheid. 

2.2 De leerlingen ontwikkelen zelfstandigheid 
met aandacht voor: 

verbintenissen / engagementen; 
 uitbouw van de eigen professionele (sport)loopbaan. 

2.3 De leerlingen plannen en beheersen de combinatie van de sport- en studie-activiteiten. 

2.4 De leerlingen voeren sportactiviteiten uit conform de doelstellingen. 

2.5 De leerlingen evalueren eigen (sport)prestaties en passen hun doelstellingen aan. 

 

8.2 Finaliteit arbeidsmarkt (A) 

8.2.1 Beweging en sport 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Sport- en spelleider 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 
 

De leerlingen voeren bewegings- en sportactiviteiten in verschillende omgevingen en 
omstandigheden uit  
met inbegrip van kennis van: 
 spelregels, technieken en tactieken binnen een context van slagsporten, balsporten, 
 dansante sporten, ‘urban sports’ en sportspelen. 

2.2 De leerlingen passen de principes van veilig sporten, zowel preventief als curatief toe  
met inbegrip van kennis van: 

controleren van een veilige beweegomgeving; 
veiligheidsregels voor personen en materiaal; 

 principes van veilig sporten (preventief, curatief). 

2.3 De leerlingen verwerven inzicht in bewegings- en sportactiviteiten 
met inbegrip van kennis van: 
 de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van een gezonde sportbeoefening. 

2.4 De leerlingen verwerven inzicht in de methodische opbouw van diverse bewegings- en 
sportactiviteiten 
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met inbegrip van kennis van: 
 diversiteit en omgang met diverse doelgroepen. 

2.5 De leerlingen duiden en demonstreren bewegings- en sportactiviteiten aan de hand van een 
stappenplan en/of een kijkwijzer 
met inbegrip van kennis van: 
 basisveiligheidsregels. 

2.6 De leerlingen bereiden bewegings- en sportactiviteiten voor aan de hand van aangereikte 
pedagogisch-didactische principes en voeren deze uit binnen een veilige leeromgeving / schoolse 
context 
met inbegrip van kennis van: 

materiaal; 
 didactisch handelen bij sport-, bewegings- en spelactiviteiten. 

2.7 De leerlingen observeren bewegings- en sportactiviteiten en stellen verbeteringen voor. 

2.8 De leerlingen hanteren gepast taalgebruik binnen bewegings- en sportactiviteiten en vanuit een rol. 

2.9 De leerlingen passen EHBO toe in gesimuleerde nood- en ongevallensituaties. 

 

8.2.2 Topsport (finaliteit arbeidsmarkt) 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Topsporter 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.1 De leerlingen ontwikkelen de eigen deskundigheid. 

2.2 De leerlingen ontwikkelen zelfstandigheid 
met aandacht voor: 

verbintenissen/engagementen; 
 uitbouw van de eigen professionele (sport)loopbaan. 

2.3 De leerlingen plannen en beheersen de combinatie van de sport- en studie-activiteiten. 

2.4 De leerlingen voeren sportactiviteiten uit conform de doelstellingen. 

2.5 De leerlingen evalueren eigen (sport)prestaties en passen hun doelstellingen aan. 
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9 Voeding en Horeca 

9.1 Dubbele finaliteit (D/A) 

9.1.1 Bakkerijtechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Kwaliteits- en procesverantwoordelijke (banket)bakkerij 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid 
met aandacht voor: 
 de principes van HACCP. 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes met aandacht voor: 
 reinigings- en ontsmettingsprocedures en veiligheidsvoorschriften. 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op 
met aandacht voor: 
 het FIFO- en FEFO-principe. 

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar  
met aandacht voor: 
 de benodigde hoeveelheden; 
met inbegrip van kennis van: 
 grondstoffen. 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands  
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.6 De leerlingen bereiden verschillende soorten (gist)degen en beslagen zoals voor broden, harde en 
zachte luxe, taarten, gerezen bladerdeeg, vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van 
beslagen en producten met beslagen  
met inbegrip van: 
 kennis van bereidingstechnieken. 

2.7 De leerlingen verwerken verschillende soorten (gist)degen en beslagen zoals voor broden, harde en 
zachte luxe, taarten, gerezen bladerdeeg, vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van 
beslagen en producten met beslagen 
met inbegrip van: 
 kennis van verwerkingstechnieken. 

2.8 De leerlingen bakken verschillende soorten (gist)degen en beslagen zoals voor broden, harde en 
zachte luxe, taarten, gerezen bladerdeeg, vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van 
beslagen en producten met beslagen  
met inbegrip van: 
 kennis van afbaktechnieken.   

2.9 De leerlingen werken (banket)bakkerijproducten af  
met inbegrip van: 
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 kennis van afwerkings- en garneertechnieken.  

2.10 De leerlingen onderzoeken de invloed van omgevingsfactoren, grondstoffen en ingrediënten op 

brood- en banketbakkerijproducten. 

 

9.1.2 Horeca 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Kok 

• Kelner 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid 
met aandacht voor: 
 de principes van HACCP. 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes 
met aandacht voor: 
 reinigings- en ontsmettingsprocedures en veiligheidsvoorschriften. 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op 
met aandacht voor: 
 het FIFO- en FEFO-principe.  

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten klaar voor de bereiding van 
een gerecht 
met aandacht voor: 

de benodigde hoeveelheden; 
met inbegrip van kennis van: 
 grondstoffen. 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels  
met aandacht voor: 
 vakjargon en keukenterminologie. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de keuken met als doel het afleveren van kwaliteitsvolle maaltijden voor 

gasten 

2.6 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden voor basisbereidingen uit 
met inbegrip van kennis van: 
 reinigings- en (ver)snijtechnieken voor groenten, fruit, vlees, vis, gevogelte en andere 

 basisproducten. 

2.7 De leerlingen passen basisbereidings- en kooktechnieken toe in de keuken 
met inbegrip van kennis van:  

samenstelling van gerechten; 

 producteigenschappen, inclusief allergenen. 
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2.8 De leerlingen passen dresseertechnieken toe. 

2.9 De leerlingen stellen eenvoudige gerechten op  
met aandacht voor: 
 gezonde voeding, voedingstendensen. 

2.10 De leerlingen onderzoeken de invloed van omgevingsfactoren, grondstoffen, hulpstoffen en 

additieven bij het bereiden van gerechten. 

 Competenties gericht op restaurant, bar en office met als doel een optimale bediening van gasten 

2.11 De leerlingen voeren de voorbereidende werkzaamheden uit in restaurant, bar en office 
met aandacht voor  
 tafelschikking en mise-en-place. 

2.12 De leerlingen communiceren met gasten bij het onthaal, de bediening en afscheid nemen  
met aandacht voor:  

etiquette, klantvriendelijkheid; 
met inbegrip van kennis van 

voedingsproducten en dranken;  

 bereidingstechnieken. 

2.13 De leerlingen maken eenvoudige koude en warme dranken klaar in bar of office. 

2.14 De leerlingen bedienen gasten en ruimen af 
met inbegrip van kennis van 

bedieningstechnieken; 
 technieken om dienborden/borden te dragen. 

 

9.1.3 Slagerijtechnieken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Kwaliteits- en procesverantwoordelijke slagerij 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid 
met aandacht voor: 
 de principes van HACCP. 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes met aandacht voor: 
 reinigings- en ontsmettingsprocedures en veiligheidsvoorschriften. 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op 
met aandacht voor: 
 het FIFO- en FEFO-principe. 

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar  
met aandacht voor: 
 de benodigde hoeveelheden; 
met inbegrip van kennis van: 
 grondstoffen. 
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2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands  
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.6 De leerlingen controleren en slaan karkassen en stukken vlees op  
met inbegrip van kennis van: 
 wettelijke reglementering en kwaliteitsnormen. 

2.7 De leerlingen verwerken karkassen en stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken)  
met inbegrip van: 
 elementaire anatomische kennis van dieren. 

2.8 De leerlingen portioneren de stukken vlees volgens categorie of bestemming  
met inbegrip van: 
 kennis van technieken voor ontvetten, ontvliezen, snijden en versnijden van vlees. 

2.9 De leerlingen maken eenvoudige vleesbereidingen en vleesproducten 
met aandacht voor: 
 recepturen en productiefiches. 

2.10 De leerlingen onderzoeken de invloed van omgevingsfactoren, grondstoffen, hulpstoffen en 

additieven op vlees, vleesbereidingen, vleesproducten en/of gerechten.  

 

9.1.4 Toerisme 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Host 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke  

1.1. Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen 

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, het Engels en het Frans en passen 
hierbij taal en boodschap aan de doelgroep aan 
met aandacht voor: 
 principes van klantvriendelijkheid; 
 zakelijke omgangsvormen; 
 communicatietechnieken. 

2.2 De leerlingen voeren eenvoudige administratieve handelingen uit 
met inbegrip van kennis van: 
 kantoorsoftware. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.3 De leerlingen richten de onthaalruimte in. 

2.4 De leerlingen onthalen, informeren en begeleiden bezoekers 
met inbegrip van kennis van: 

kenmerken van toeristische producten; 
kenmerken van toeristische organisaties; 
regels voor het onthaal; 

 typologie van toeristen. 
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2.5 De leerlingen stellen een excursiepakket voor 
met aandacht voor: 

 communicatieve vaardigheden; 

met inbegrip van kennis van: 

 kenmerken van toeristische producten. 
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9.2 Finaliteit arbeidsmarkt (A) 

9.2.1 Bakkerij 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Bakker 

• Banketbakker  

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid 
met aandacht voor: 
 de principes van HACCP. 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes met aandacht voor: 
 reinigings- en ontsmettingsprocedures en veiligheidsvoorschriften. 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op 
met aandacht voor: 
 het FIFO- en FEFO-principe. 

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar  
met aandacht voor: 
 de benodigde hoeveelheden; 
met inbegrip van kennis van: 
 grondstoffen. 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands  
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.6 De leerlingen bereiden verschillende soorten (gist)degen en beslagen zoals voor broden, harde en 
zachte luxe, taarten, gerezen bladerdeeg, vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van 
beslagen en producten met beslagen  
met inbegrip van kennis van: 
 bereidingstechnieken. 

2.7 De leerlingen verwerken verschillende soorten (gist)degen en beslagen zoals voor broden, harde en 
zachte luxe, taarten, gerezen bladerdeeg, vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van 
beslagen en producten met beslagen 
met inbegrip van kennis van: 
 verwerkingstechnieken. 

2.8 De leerlingen bakken verschillende soorten (gist)degen en beslagen zoals voor broden, harde en 
zachte luxe, taarten, gerezen bladerdeeg, vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van 
beslagen en producten met beslagen  
met inbegrip van kennis van: 
 afbaktechnieken.   

2.9 De leerlingen werken (banket)bakkerijproducten af  
met inbegrip van kennis van: 
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 afwerkings- en garneertechnieken.  

 

9.2.2 Restaurant en keuken 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Grootkeukenhulpkok 

• Hulpkok 

• Kelner 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid  
met aandacht voor: 
 de principes van HACCP. 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes 
met aandacht voor: 
 reinigings- en ontsmettingsprocedures en veiligheidsvoorschriften. 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op 
met aandacht voor: 
 het FIFO- en FEFO-principe. 

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten klaar voor de bereiding van 
een gerecht 
met aandacht voor:  

de benodigde hoeveelheden; 
met inbegrip van kennis van 
 grondstoffen. 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor: 
vakjargon en keukenterminologie. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

 Competenties gericht op de keuken met als doel het afleveren van kwaliteitsvolle maaltijden voor 

gasten of voor distributie op grote schaal 

2.6 De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden voor basisbereidingen uit 
met inbegrip van kennis van: 
 reinigings- en (ver)snijtechnieken voor groenten, fruit, vlees, vis, gevogelte en andere 
 basisproducten. 

2.7 De leerlingen passen basisbereidings- en kooktechnieken toe in de keuken 
met inbegrip van kennis van: 

samenstelling van gerechten; 

 producteigenschappen, inclusief allergenen. 

2.8 De leerlingen passen dresseertechnieken toe. 

 Competenties gericht op restaurant, bar en office met als doel een optimale bediening van gasten 

2.9 De leerlingen voeren de voorbereidende werkzaamheden uit in restaurant, bar en office 
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met aandacht voor: 
 tafelschikking en mise-en-place. 

2.10 De leerlingen communiceren met gasten bij het onthaal, de bediening en afscheid nemen  
met aandacht voor:  

etiquette, klantvriendelijkheid; 
met inbegrip van kennis van 

voedingsproducten en dranken;  

 bereidingstechnieken. 

2.11 De leerlingen maken eenvoudige koude en warme dranken klaar in bar of office. 

2.12 De leerlingen bedienen gasten en ruimen af 
met inbegrip van kennis van 

bedieningstechnieken; 
 technieken om dienborden/borden te dragen. 

 

9.2.3 Slagerij 

Relevante sets van competenties uit deze beroepskwalificatie(s):  

• Slager 

 

 Deel 1 Onderbouwende specifieke competenties 

1.1 Werken in een teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures) 

1.2 Kwaliteitsbewust handelen 

1.3 Economisch en duurzaam handelen 

1.4 Veilig, ergonomisch en hygiënisch handelen  

 Deel 2 Specifieke beroepsgerichte competenties 

 Competenties eigen aan het vakgebied 

2.1 De leerlingen handelen volgens de principes van voedselveiligheid 
met aandacht voor: 
 de principes van HACCP. 

2.2 De leerlingen gebruiken en onderhouden materiaal, toestellen en ruimtes met aandacht voor: 
 reinigings- en ontsmettingsprocedures en veiligheidsvoorschriften. 

2.3 De leerlingen verpakken, etiketteren, bewaren en bergen grondstoffen en bereidingen op 
met aandacht voor: 
 het FIFO- en FEFO-principe. 

2.4 De leerlingen zetten de juiste materialen, producten en ingrediënten voor bereidingen klaar  
met aandacht voor: 
 de benodigde hoeveelheden; 
met inbegrip van kennis van: 
 grondstoffen. 

2.5 De leerlingen communiceren functioneel in het Nederlands  
met aandacht voor: 
 vakjargon. 

 Competenties eigen aan de studierichting 

2.6 De leerlingen controleren en slaan karkassen en stukken vlees op  
met inbegrip van: 
 kennis van wettelijke reglementering en kwaliteitsnormen. 

2.7 De leerlingen verwerken karkassen en stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken)  
met inbegrip van: 
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 elementaire anatomische kennis van dieren. 

2.8 De leerlingen portioneren de stukken vlees volgens categorie of bestemming  
met inbegrip van: 
 kennis van technieken voor ontvetten, ontvliezen, snijden en versnijden van vlees. 

2.9 De leerlingen maken eenvoudige vleesbereidingen en vleesproducten 
met aandacht voor: 
 recepturen en productiefiches. 

 

 


