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Advies over opleidingskaarten voor niet-modulaire opleidingen in 
het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

1 Situering 

Het decreet over het stelsel van leren en werken (2008) bepaalt in artikel 30, §2 dat de 
Vlaamse Onderwijsraad opleidingskaarten adviseert voor de DBSO-opleidingen die niet 
modulair georganiseerd worden. Deze opleidingskaarten bevatten de competenties die 
dienen verworven te worden om het certificaat van de opleiding te behalen. Ook zijn een 
beschrijving van de kwalificatie en een lijst met referenties, waarop de competenties gestoeld 
zijn, toegevoegd. De kaarten werden in nauw overleg met de sectoren ontwikkeld. Zodra de 
Vlaamse Regering haar goedkeuring hecht aan dit advies, krijgen de opleidingskaarten een 
bindend karakter voor de centra voor DBSO. 

De Vlaamse Regering keurde onlangs drie nieuwe opleidingen goed in de rubriek 
Zeevisserij: motorist 221kW, roerganger en schipper beperkt vaargebied. De nieuwe 
opleidingskaarten werden in overleg met de Rederscentrale, de representatieve 
producentenorganisatie voor de zeevisserijreders ontwikkeld.  

De opleidingskaart voor verzorgende/zorgkundige, een opleiding die sinds 2009 kan worden 
georganiseerd, werd met medewerking van VIVO ontwikkeld, het sectoraal 
opleidingsinstituut voor de vzw en openbare social profit sectoren. 

Ook werden twee bestaande opleidingskaarten geüpdatet: 

- Aan de kaart van logistiek assistent in de ziekenhuizen (2008) werd een bijkomende 
referentie toegevoegd. Ook hier werd VIVO geraadpleegd. 

- De opleidingskaart van tuinbouwarbeider (rubriek Land- en tuinbouw) werd vrij 
fundamenteel herzien. De huidige kaart dateert van 30 juni 2000. Eduplus, het 
overkoepelend vormingsfonds van de groene sectoren verleende zijn medewerking. 

2 Advies 

De Raad Secundair Onderwijs adviseert de minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming om 
de volgende opleidingskaarten voor niet-modulaire DBSO-opleidingen goed te keuren: 

logistiek assistent in de ziekenhuizen, motorist 221kW, roerganger, 
schipper beperkt vaargebied, tuinbouwarbeider,verzorgende/zorgkundige 

De raad keurde dit advies unaniem goed op 9 september 2010. Er waren 17 
stemgerechtigde leden aanwezig. 

 

 

 

 

 

Johan Van Ransbeek Patrick Weyn 
secretaris voorzitter 
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DDBBSSOO--oopplleeiiddiinnggsskkaaaarrtteenn  
99  sseepptteemmbbeerr  22001100  

vveerrvvaannggtt  ddee  vveerrssiiee  vvaann  1177  jjuunnii  22000088  

LLooggiissttiieekk  aassssiisstteenntt  iinn  ddee  zziieekkeennhhuuiizzeenn  
Kerntaken 
De logistiek assistent werkt 
samen met en onder toezicht 
van het verzorgend personeel. 
Hij/zij helpt de verpleegkundigen 
en verzorgenden door een 
aantal ondersteunende taken uit 
te voeren. 

De logistiek assistent neemt niet 
deel aan de verzorging van de 
zorgvrager. 

 De logistiek assistent: 

1 organiseert de eigen werkzaamheden 
2 beheerst de vereist beroepshoudingen 
3 werkt in team 
4 helpt bij noodsituaties 
5 verzorgt de maaltijden 
6 onderhoudt kamers en leefruimten 
7 draagt zorg voor het linnen 
8 draagt zorg voor persoonlijke bezittingen van de 

zorgvrager 
9 transporteert verzorgingsmateriaal, 

farmaceutische producten, stalen en apparaten 
10 voert administratieve taken uit 
11 helpt bij het tillen, verplaatsen en vervoeren van 

de zorgvrager  
12 observeert en rapporteert 
13 werkt veilig 
14 werkt hygiënisch 
15 hanteert de gepaste omgangsvormen 

Referentiekader 
- ILW-opleidingsprogramma logistiek assistent in de ziekenhuizen, VIVO, 2002 
- ILW-opleidingsprogramma logistieke hulp in de verzorgingssector, VIVO, 2002 
- Beroepsprofiel logistiek assistent, SERV, juni 1997 
- Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor logistiek assistent in de ziekenhuizen, 

SERV, juni 1997 
- COBRA-fiche logistiek assistent, VDAB 
- Ministerieel Besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek 

assistent (Belgisch Staatsblad, 1 juli 1997) 

Opmerking 
Dit certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 500 uren bedraagt, 
waarvan ten minste 250 uren alternerende werkplekopleiding. 
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Competenties 

1 Organiseert de eigen werkzaamheden 

1.1 Inzicht hebben in de sector 
- specifieke termen in verband met een zorginstelling 
- de afdelingen van een zorginstelling 
- de functie van het personeel 
- de werkorganisatie van een afdeling 
- de taak en de plaats van de logistieke hulp 
- de specifieke kenmerken van de doelgroep 
- het eigen sociaal statuut 

1.2 Het toegewezen takenpakket plannen 
- de benodigde tijd voor de eigen werkzaamheden inschatten 
- het nodige materiaal verzamelen 
- de eigen werkruimte organiseren 
- de taken volgens een voorgeschreven procedure uitvoeren 
- met de dagindeling en activiteiten van anderen rekening houden 
- het eigen werk controleren en bijsturen 

2 De logistiek assistent beheerst de vereiste beroepshoudingen 

- principes van beroepsgeheim toepassen 
- met de instellingscultuur rekening houden 
- contacten leggen, onderhouden en afsluiten 
- actief luisteren 
- zich flexibel opstellen bij veranderende situaties 
- met stressvolle momenten omgaan 
- met ongewenste intimiteiten omgaan 

3 De logistiek assistent werkt in team 

- opdrachten van andere zorgverstrekkers aanvaarden 
- met collega’s en zorgverstrekkers samenwerken 
- instructies in teamverband uitvoeren 
- aan teamoverleg en –overdracht deelnemen 
- waarnemingsgegevens signaleren 
- zich mondeling duidelijk uiten 

4 De logistiek assistent helpt bij noodsituaties 

- eerstehulpdiensten en/of bevoegde personen oproepen 
- basisprincipes van EHBO toepassen 
- maatregelen nemen bij verbranding, verstikking, bloeding 

5 De logistiek assistent verzorgt de maaltijden 

- elementaire regels van gezonde voeding toepassen 
- menukeuzes invullen 
- de maaltijdbediening verzorgen 
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- broodmaaltijden en tussendoortjes bereiden 
- dieetmaaltijden herkennen 
- tafels dekken en afruimen 
- de vaat doen 
- de keuken in orde houden 
- de keukenvoorraad bijhouden 
- principes van voedselhygiëne toepassen 

6 De logistiek assistent onderhoudt kamers en leefruimten  

- reinigings-, onderhouds- en ontsmettingsproducten correct gebruiken 
- schoonmaakmaterialen en –toestellen correct gebruiken en onderhouden 
- de juiste werkwijzen en reinigingstechnieken voor het onderhoud van de 

verschillende ruimten toepassen 
- verzorgingsmateriaal reinigen en ontsmetten 
- kamers en leefruimten opruimen en ordelijk houden 
- het meubilair op een kamer correct hanteren 
- bedden correct opmaken 
- afval sorteren en verwijderen 
- klein onderhoud aan materialen uitvoeren 
- het interieur van kamers en leefruimten verzorgen 

7 De logistiek assistent draagt zorg voor het linnen 

- de linnenwagen aanvullen 
- het linnen verzamelen, sorteren en verdelen 
- de linnenkamer beheren 

8 De logistiek assistent draagt zorg voor de persoonlijke bezittingen van de 
zorgvrager 

- kleine herstellingen uitvoeren 
- boodschappen doen voor of met de zorgvrager 

9 De logistiek assistent transporteert verzorgingsmateriaal, farmaceutische 
producten, stalen en apparaten 

- verzorgingsmaterialen herkennen 
- zorg dragen voor steriel materiaal 
- zich naar de verschillende afdelingen begeven 

10 De logistiek assistent voert administratieve taken uit 

- gegevens in de computer invoeren 
- telefonische oproepen beantwoorden en doorverbinden 
- interne en externe post bedelen 
- de voorraad formulieren bijhouden en aanvullen 
- klasseringsprincipes toepassen  
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11 De logistiek assistent helpt bij het tillen, verplaatsen en vervoeren van de 
zorgvrager  

- functie en werking van het bewegingsstelsel 
- de zorgvrager die geen bestendig toezicht nodig heeft, vervoeren met behulp 

van rolstoel, ziekenhuisbed, … 
- de zorgvrager bij het wandelen ondersteunen 
- principes van ergonomie toepassen 

12 De logistiek assistent observeert en rapporteert 

- observeren als methode toepassen 
- mondeling en schriftelijk rapporteren van observaties 

13 De logistiek assistent werkt veilig 

- principes omtrent bescherming en preventie in alle handelingen toepassen 
- vastgelegde veiligheidsprocedures volgen 

14 De logistiek assistent werkt hygiënisch 

- voorschriften in verband met algemene hygiëne toepassen 
- voor de persoonlijke hygiëne instaan 

15 De logistiek assistent hanteert de gepaste omgangsvormen 

- assertief reageren 
- respectvol omgaan met anderen en met de werkomgeving 
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DDBBSSOO--oopplleeiiddiinnggsskkaaaarrtteenn  
99  sseepptteemmbbeerr  22001100  

MMoottoorriisstt  222211  kkWW  
Kerntaken 
De motorist 221 kW zorgt 
voor de goede werking 
van de motoren, de 
machines en de 
mechanische uitrusting 
van een vissersvaartuig 
met een 
voortstuwinstallatie tot 
221 kW. Hij helpt mee bij 
het wachtlopen en bij het 
vangen, binnenhalen en 
sorteren van de vis. Hij is 
verantwoordelijk voor het 
werk in en rond de 
keuken. 

 

 De motorist 221kW bezit de competenties van de 
roerganger zoals uitgewerkt in de desbetreffende 
opleidingskaart. 
De motorist 221 kW: 
1 werkt veilig, hygiënisch en milieubewust conform de 

nota welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen; 

2 neemt noodzakelijk houdingen voor de uitoefening van 
het beroep aan; 

3 past functionele vaardigheden voor de uitoefening van 
het beroep toe; 

4 organiseert de eigen werkzaamheden; 
5 voorziet het schip van materiaal en materieel; 
6 onderhoudt motoren en hulpwerktuigen; 
7 onderhoudt het elektriciteitsnet en de elektronica; 
8 stelt een diagnose en repareert; 
9 voert werkadministratie uit; 
10 onderhoudt de machinekamer; 
11 voert keukenactiviteiten uit; 
12 handelt veilig, hygiënisch en milieubewust. 

Referentiekader 
- beroepenstructuur Zeevisserij, SERV/Zeevisserijfonds en het Waarborg- en Sociaal 

Fonds van de Zeevisserij, 2001 
- beroepsprofiel Motorist, SERV/Zeevisserijfonds en het Waarborg- en Sociaal Fonds van 

de Zeevisserij, 2002 
- beroepenfiche Zeematroos, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Visserijmatroos, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Werktuigkundige in de scheepvaart, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Schipper visserij, CO.BR.A., VDAB 
- koninklijk besluit van 12 juni 1996 betreffende de brevetten, certificaten, getuigschriften 

en dienstbewijzen die vereist zijn voor de zeevisserijvaart  
- koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden 
- Koninklijk Besluit van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de 

zeevisserijvaart 
- STCW Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1995 
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- MARPOL International Convention for the Prevention from Ships at Sea ,1973 
- internationaal reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee, 1972 
- nota Welzijn op het Werk, SERV, oktober 2004 

Competenties 

1 Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 
en de geldende regelgevingen zoals: 

- persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; 
- collectieve beschermingsmidden aanbrengen; 
- ergonomisch werken; 
- milieubewust werken; 
- veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen; 
- afval- en restproducten sorteren; 
- instaan voor netheid en orde; 
- collectieve beschermingsmiddelen onderhouden. 

2 Noodzakelijk houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:  

- Doorzettingsvermogen; 
- inspelen op wisselende werkomstandigheden; 
- communicatief handelen; 
- zelfstandigheid; 
- in team werken; 
- instaan voor eigen veiligheid en voor veiligheid van anderen. 

3 Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:  

- ICT gebruiken; 
- dimensies meten; 
- informatie gebruiken; 
- problemen inschatten en situeren; 
- functioneel rapporteren; 
- EHBO toepassen. 

4 Eigen werkzaamheden organiseren: 

- voorbereiden; 
- uitvoeren; 
- evalueren; 
- bijsturen. 
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5 Het schip van materiaal en materieel voorzien: 

- aankopen aan werkplanning koppelen; 
- contacten met leveranciers onderhouden; 
- prijs/kwaliteit verhoudingen in acht nemen; 
- stock controleren; 
- voorraad opslaan; 
- stock inventariseren. 

6 Motoren en hulpwerktuigen onderhouden: 

- voorraadtank op juiste moment vullen; 
- brandstof overpompen; 
- het schip stabiliseren door dossage en te pompen van en naar blinkertanks; 
- onderhoudsvoorschriften van fabrikant en scheepvaartinspectie toepassen; 
- onderhoudsvoorschriften binnen aanvaardbare grenzen aanpassen aan 

omstandigheden inzake materialen en rekening houdend met veiligheidsaspecten; 
- hulpwerktuigen zoals koelinstallatie, lier, visopvoerinstallatie en scherfijsmachine in 

ruim en op dek onderhouden. 

7 Het elektriciteitsnet en de elektronica onderhouden: 

- elektriciteitsproductie door middel van batterijen, hulpmotoren, dynamo en alternator 
verzorgen; 

- elektriciteitsverdeling via elektriciteitskast, boordnet en verlichting controleren; 
- elektronica aan boord zoals navigatieapparatuur, bedieningspanelen, alarmen, PLC-

sturing en Marelec-systemen controleren. 

8 Diagnose stellen en repareren: 

- defecten aan installaties, apparatuur en werktuigen opsporen; 
- technische problemen oplossen; 
- reparaties uitvoeren: 
 demonteren 
 beschadigde onderdelen bijwerken 
 beschadigde onderdelen vervangen 
 assembleren 
 afstellen 
 in bedrijf stellen 

9 Werkadministratie uitvoeren: 

- machinekamerdagboek bijhouden; 
- oliejournaal bijhouden. 
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10 De machinekamer onderhouden: 

- opruimen; 
- schoonmaken. 

11 Keukenactiviteiten uitvoeren: 

- eenvoudige recepten bereiden; 
- keuken en keukenmateriaal volgens de hygiënevoorschriften onderhouden. 

12 Veilig, hygiënisch en milieubewust handelen: 

- reddingsmiddelen gebruiken; 
- brand voorkomen, ontdekken en bestrijden; 
- potentiële gevaarlijke situaties verbeteren; 
- gevaarlijk afval behandelen; 
- olie, restbrandstoffen en resten van smeermiddelen opslaan; 
- instaan voor orde en netheid op de werkplek, voornamelijk in de machinekamer; 
- maatregelen nemen ter voorkoming van bedrijfs- of milieuverontreiniging; 
- maatregelen nemen bij bedrijfs- of milieuverontreiniging; 
- milieuvoorschriften toepassen; 
- meewerken aan kwaliteitsvol visproduct. 
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DDBBSSOO--oopplleeiiddiinnggsskkaaaarrtteenn  
99  sseepptteemmbbeerr  22001100  

RRooeerrggaannggeerr  
Kerntaken 
De roerganger werkt aan boord 
van een vissersvaartuig onder 
verantwoordelijkheid van de 
schipper. Hij zet en houdt het 
vissersvaartuig op koers. Hij 
assisteert bij de visvangst. Hij 
voert ondersteunende taken uit. 

 De roerganger bezit volgende competenties: 
De roerganger 
1 werkt veilig, hygiënisch en milieubewust  

conform de nota Welzijn op het werk en de 
geldende regelgevingen; 

2 neemt noodzakelijk houdingen aan voor de 
uitoefening van het beroep aan; 

3 past functionele vaardigheden toe voor de 
uitoefening van het beroep; 

4 organiseert eigen werkzaamheden 
5 loopt wacht; 
6 past beroepsreglementeringen en verkeerscode 

toe; 
7 bestuurt het schip; 
8 assisteert bij activiteiten op het dek; 
9 voert keukenactiviteiten uit; 
10 onderhoudt het vissersvaartuig; 
11 handelt veilig, hygiënisch en milieubewust. 

Referentiekader 
- beroepenstructuur Zeevisserij, SERV/Zeevisserijfonds en het Waarborg- en Sociaal 

Fonds van de Zeevisserij, 2001 
- beroepsprofiel Motorist, SERV/Zeevisserijfonds en het Waarborg- en Sociaal Fonds van 

de Zeevisserij, 2002 
- beroepenfiche Zeematroos, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Visserijmatroos, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Werktuigkundige in de scheepvaart, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Schipper visserij, CO.BR.A., VDAB 
- koninklijk besluit van 12 juni 1996 betreffende de brevetten, certificaten, getuigschriften 

en dienstbewijzen die vereist zijn voor de zeevisserijvaart  
- koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden 
- koninklijk besluit van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de 

zeevisserijvaart 
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- STCW Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1995 
- MARPOL International Convention for the Prevention from Ships at Sea ,1973 
- internationaal reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee, 1972 
- Nota Welzijn op het Werk, SERV, oktober 2004 

Competenties 

1 Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 
en de geldende regelgevingen zoals: 

- persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; 
- collectieve beschermingsmidden aanbrengen; 
- ergonomisch werken; 
- milieubewust werken; 
- veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen; 
- afval- en restproducten sorteren; 
- instaan voor netheid en orde; 
- collectieve beschermingsmiddelen onderhouden. 

2 Noodzakelijk houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:  

- Doorzettingsvermogen; 
- inspelen op wisselende werkomstandigheden; 
- communicatief handelen; 
- zelfstandigheid; 
- in team werken; 
- instaan voor eigen veiligheid en voor veiligheid van anderen. 

3 Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:  

- ICT gebruiken; 
- informatie gebruiken; 
- problemen inschatten en situeren; 
- functioneel rapporteren; 
- EHBO toepassen. 

4 Eigen werkzaamheden organiseren: 

- voorbereiden; 
- uitvoeren; 
- evalueren; 
- bijsturen. 
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5 Wachtlopen: 

- juiste koersvaart van schip controleren; 
- controle op obstakels uitvoeren; 
- bij problemen ingrijpen; 
- aanwezige communicatiemiddelen gepast gebruiken; 
- wachtorders uitvoeren; 
- schip navigeren. 

 

6 Beroepsreglementering en verkeerscode toepassen: 

- plaats bepalen; 
- rekening houden met hulpmiddelen voor navigatie zoals vuurtorens, bakens 

en boeien; 
- nautische instrumenten en navigatie-uitrusting zoals kompas, radar en GPS 

gebruiken; 
- rekening houden met meteorologische omstandigheden, jaar- en 

watergetijden, en grondsoorten; 
- aanwezige communicatiemiddelen gepast gebruiken. 

7 Het schip besturen: 

- schip op koers houden; 
- in verschillende situatie adequaat manoeuvreren; 
- van automatische piloot op handmatig sturen overschakelen en omgekeerd; 
-  aanwezige communicatiemiddelen gepast gebruiken. 

8 Bij activiteiten op het dek assisteren: 

- assisteren bij visvangst; 
- netten boeten en herstellen; 
- assisteren bij uitzetten en ophalen van netten; 
- vis op soort sorteren; 
- vis strippen en wassen; 
- smeltwater uit ruim wegtrekken; 
- veiligheid aan dek in acht nemen. 

9 Keukenactiviteiten uitvoeren: 

- ingrediënten voorbereiden 
- meewerken aan onderhoud keuken en keukenmateriaal. 
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10 Het vissersvaartuig onderhouden: 

- meewerken aan proper houden van schip; 
- opbouw schuren, ontroesten, schilderen en lakken; 
- structuren in hout schuren en vernissen; 
- structuren in metaal behandelen; 
- netten herstellen. 

11 Veilig, hygiënisch en milieubewust handelen: 

- persoonlijke overlevingstechnieken toepassen; 
- collectieve overlevingstechnieken toepassen; 
- brand voorkomen en bestrijden; 
- noodprocedures naleven; 
- arbeidsongevallen voorkomen; 
- eerste hulp toedienen; 
- vervuiling op zee voorkomen; 
- instaan voor orde en netheid; 
- persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; 
- persoonlijke hygiëne toepassen. 
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DDBBSSOO--oopplleeiiddiinnggsskkaaaarrtteenn  
99  sseepptteemmbbeerr  22001100  

SScchhiippppeerr  bbeeppeerrkktt  vvaaaarrggeebbiieedd  
Kerntaken 
De schipper beperkt 
vaargebied plant, 
organiseert en verdeelt de 
taken en activiteiten aan 
boord van een 
vissersvaartuig. Hij loopt 
wacht op de brug, vaart en 
voert manoeuvres uit . Hij 
helpt bij het onderhoud en 
de visvangst. Hij doet de 
werkadministratie. 
 

 De schipper beperkt vaargebied bezit de competenties van 
roerganger en motorist 221kW zoals uitgewerkt in de 
desbetreffende opleidingskaarten. 
De schipper beperkt vaargebied: 
1 werkt veilig, hygiënisch en milieubewust conform de 

nota Welzijn op het werk en de geldende 
regelgevingen; 

2 neemt noodzakelijk houdingen aan voor de 
uitoefening van het beroep; 

3 past functionele vaardigheden toe voor de uitoefening 
van het beroep; 

4 organiseert de eigen werkzaamheden; 
5 navigeert het schip en bepaalt de positie; 
6 loopt wacht; 
7 navigeert met radar; 
8 bepaalt en verbetert kompasfouten; 
9 gebruikt meteorologische instrumenten; 
10 vaart en manoeuvreert; 
11 houdt rekening met de bouw en stabiliteit van 

vissersvaartuig; 
12 behandelt de vangst en bergt op; 
13 communiceert; 
14 doet werkadministratie; 
15 handelt veilig, hygiënisch en milieubewust, voorkomt 

en bestrijdt brand. 

Referentiekader 
- beroepenstructuur Zeevisserij, SERV/Zeevisserijfonds en het Waarborg- en Sociaal 

Fonds van de Zeevisserij, 2001 
- beroepsprofiel Motorist, SERV/Zeevisserijfonds en het Waarborg- en Sociaal Fonds van 

de Zeevisserij, 2002 
- beroepenfiche Zeematroos, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Visserijmatroos, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Werktuigkundige in de scheepvaart, CO.BR.A., VDAB 
- beroepenfiche Schipper visserij, CO.BR.A., VDAB 
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- koninklijk besluit van 12 juni 1996 betreffende de brevetten, certificaten, getuigschriften 
en dienstbewijzen die vereist zijn voor de zeevisserijvaart  

- koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden 
- koninklijk besluit van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de 

zeevisserijvaart 
- STCW Standards of Training, Certification and Watchkeeping, 1995 
- MARPOL International Convention for the Prevention from Ships at Sea ,1973 
- internationaal reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee, 1972 
- nota Welzijn op het Werk, SERV, oktober 2004 

Competenties 

1 Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform de nota welzijn op het werk 
en de geldende regelgevingen zoals: 

- persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; 
- collectieve beschermingsmidden aanbrengen; 
- ergonomisch werken; 
- milieubewust werken; 
- veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen; 
- afval- en restproducten sorteren; 
- instaan voor netheid en orde  ; 
- collectieve beschermingsmiddelen onderhouden. 

2 Noodzakelijk houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:  

- doorzettingsvermogen; 
- inspelen op wisselende werkomstandigheden; 
- communicatief handelen; 
- zelfstandigheid; 
- in team werken; 
- instaan voor eigen veiligheid en voor veiligheid van anderen. 

3 Functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:  

- ICT gebruiken; 
- dimensies meten; 
- informatie gebruiken; 
- problemen inschatten en situeren; 
- functioneel rapporteren; 
- EHBO toepassen; 
- Engels verstaan en gebruiken. 

4 Eigen werkzaamheden organiseren: 

- voorbereiden; 
- uitvoeren; 
- evalueren; 
- bijsturen. 
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5 Het schip navigeren en de positie bepalen: 

- de reis plannen en in alle omstandigheden navigeren; 
- positie bepalen door: 

 waarneming op zee 
 gebruik van elektronische hulpmiddelen. 

6  Wachtlopen: 

- wachtlopen op de brug organiseren; 
- Internationaal Reglement ter voorkoming van Aanvaring op Zee toepassen. 

7 Met radar navigeren: 

- radarnavigatie toepassen; 
- gegevens geleverd door de radar interpreteren. 

8 Kompasfouten bepalen en verbeteren 

9 Meteorologische instrumenten gebruiken: 

- meteorologische informatie verwerken; 
- rekening houden met eigenschappen van verschillende weerkundige 

systemen die in een beperkt vaargebied voorkomen; 
- rekening houden met weerkundige condities die in een beperkt vaargebied 

voorkomen; 
- nautische publicatie betreffende getijden en stromingen gebruiken. 

10 Varen en manoeuvreren: 

- onder alle omstandigheden van wind en getij aanleggen, vertrekken en 
ankeren; 

- in ondiep water manoeuvreren; 
- in slechte weersomstandigheden varen en manoeuvreren; 
- bij het vissen manoeuvreren; 
- in verkeersscheidingsstelsels navigeren; 
- beschadigingen door boeg- of hekgolf vermijden. 

11 Met de bouw en de stabiliteit van vissersvaartuig rekening houden: 

- trim en stabiliteit op veilig niveau houden; 
- stabiliteits- en trimtabellen gebruiken; 
- met vrije vloeistofoppervlakken, aanvriezen van ijs en invloed van water op 

dek rekening houden. 

12 Behandelen en opbergen van vangst: 

- vangst en vistuig stuwen en vastzetten; 
- vangst aan boord nemen en uitzetten. 
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13 Communiceren: 

- GMDSS A4 gebruiken; 
- VHF- en intern communicatiesysteem gebruiken; 
- Standard Marine Navigational Vocabulary en vakjargon gebruiken; 
- geluidssignalen gebruiken en interpreteren. 

14 Werkadministratie doen: 

- overgavechecklist en monsterrol invullen en doorgeven; 
- bestellingenlijst opmaken; 
- logboek bijhouden. 

15 Veilig, hygiënisch en milieubewust handelen, brand voorkomen en bestrijden: 

- brand voorkomen en bestrijden; 
- noodprocedures toepassen; 
- per radio medische hulp geven aan hand van medische gidsen en advies; 
- maritieme wetgeving in verband met veiligheid toepassen; 
- maritieme wetgeving in verband met bescherming van maritiem milieu 

toepassen; 
- nationale bepalingen betreffende internationale overeenkomsten en 

conventies toepassen; 
- vissersvaartuig van reddingsmiddelen voorzien; 
- opsporings- en reddingsprocedures toepassen; 
- brandoefening en oefening ’schip verlaten’ organiseren; 
- rekening houden met klassen van branden en scheikundige reacties bij 

branden; 
- systemen voor bestrijding van brand beheersen; 
- voorschriften betreffende de uitrusting voor brandbestrijding toepassen. 
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DDBBSSOO--oopplleeiiddiinnggsskkaaaarrtt  
99  sseepptteemmbbeerr  22001100  

vveerrvvaannggtt  ddee  vveerrssiiee  vvaann  3300  jjuunnii  22000000  

TTuuiinnbboouuwwaarrbbeeiiddeerr  
Beschrijving   
De tuinbouwarbeider werkt mee 
aan de productie van groenten, 
fruit, bloemen, sierplanten en 
bomen. Hij vermeerdert, zaait of 
plant, verzorgt, oogst en sorteert. 
Hij maakt de producten 
marktklaar. 

De tuinbouwarbeider werkt 
meestal onder toezicht en volgens 
instructies van een 
verantwoordelijke. 

 

 De tuinbouwarbeider: 

1 werkt veilig, hygiënisch en milieubewust; 
2 beheerst de noodzakelijke beroepshoudingen; 
3 bereidt de eigen werkzaamheden voor, voert ze 

uit, evalueert en stuurt bij indien nodig; 
4 gebruikt gereedschappen en machines in functie 

van de context; 
5 bereidt de teelt voor in functie van de context; 
6 plant, zaait en vermeerdert planten in functie van 

de context; 
7 verzorgt en beschermt gewassen in functie van de 

context; 
8 oogst; 
9 maakt producten marktklaar in functie van de 

context.  
 
Referentiekader 

- COBRA-fiche groentenkweker en tuinbouwer, VDAB 
- Beroepscompetentieprofiel tuinbouwarbeider,  SERV/Eduplus, december 2008  
- ILW-opleidingsprogramma tuinbouwarbeider, Eduplus, 2009 
- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk (Belgisch Staatsblad, 18 september 1996) 
- Nota Welzijn op het werk, SERV, oktober 2004 
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Competenties 

1 De tuinbouwarbeider werkt veilig, hygiënisch en milieubewust: 

- ergonomisch werken; 
- persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; 
- collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen; 
- gevaarlijke producten correct gebruiken; 
- veiligheidsvoorschriften en -instructies toepassen 
- economisch werken; 
- afval en restproducten sorteren. 

2 De tuinbouwarbeider beheerst de vereiste beroepshoudingen: 

- nauwkeurig werken; 
- in team werken; 
- doorzetten; 
- een opgelegde taak binnen de voorgeschreven tijd uitvoeren; 
- zich aanpassen aan wijzigende werkomstandigheden. 

3 De tuinbouwarbeider bereidt de eigen werkzaamheden voor, voert ze uit, 
evalueert en stuurt bij indien nodig: 

- functionele kennis toepassen m.b.t.: 
 basisplantenkennis 
 meststoffen en bestrijdingsmiddelen 
 materialen 
 gereedschappen en machines 

- een werkopdracht lezen en uitvoeren; 
- geschikte producten en juiste materieel in functie van de opdracht klaarzetten; 
- productinformatie lezen, begrijpen en toepassen; 
- grootte, gewicht, volume, inhoud, percentage, oppervlakte, afstand en 

hoeveelheid in functie van de context berekenen en toepassen; 
- basisvaardigheden ICT in functie van de context toepassen; 
- eigen werkzaamheden registreren; 
- problemen bij planten zoals ziekte, schade en plaag aan de verantwoordelijke 

rapporteren; 
- voorraad bijhouden; 
- kwaliteitsnormen en normen van geldend keurmerk toepassen in functie van 

context. 

4 De tuinbouwarbeider gebruikt gereedschappen en machines in functie van de 
context: 

- gereedschappen en machines in functie van de bewerking kiezen, verzamelen 
en controleren; 

- technische informatie van gereedschap en machines lezen en toepassen; 
- bedieningsinstructies van gereedschap en machines lezen en toepassen; 



 
Administratieve groep 30578 
Rubriek: Land- en tuinbouw 
Goedgekeurd op:  

DBSO-opleidingskaart: Tuinbouwarbeider 

 3 

- procedures en voorschriften volgens veiligheidsvoorschriften toepassen; 
- gereedschappen en machines in functie van de bewerking instellen en 

wijzigen; 
- controleren of beveiligingen goed functioneren volgens de voorgeschreven 

veiligheidseisen; 
- gereedschappen en machines volgens instructies bedienen; 
- juiste bewerking uitvoeren; 
- gereedschappen en machines correct uitschakelen; 
- gereedschappen en machines reinigen; 
- gereedschappen en machines verantwoord opbergen. 

5 De tuinbouwarbeider bereidt de teelt voor in functie van de context: 

- bodemverbeteraar en meststoffen aanbrengen; 
- bodembewerkingen uitvoeren: spitten, frezen, ploegen, schoffelen, 

aanaarden, …; 
- containers met potgrond en teelaarde vullen (sierteelt en boomkwekerijen); 
- substraatteelt voorbereiden (groenten- en fruitteelt); 
- steunmateriaal plaatsen. 

6 De tuinbouwarbeider plant, zaait en vermeerdert planten in functie van de 
context: 

- zaaitechnieken toepassen rekening houdend met kiemingsfactoren; 
- vermeerderingstechnieken toepassen zoals stekken, enten, scheuren en 

oculeren; 
- planten en poten rekening houdend met aangegeven diepte en afstand; 
- planten aan steunmateriaal bevestigen. 

7 De tuinbouwarbeider verzorgt en beschermt gewassen in functie van de 
context: 

- bemesten en irrigeren; 
- verspenen en verpotten; 
- groeibeheersingstechnieken toepassen zoals snoeien, dunnen, toppen, 

dieven, afharden en aanbinden; 
- onkruidbeheersingstechnieken toepassen; 
- gewasbeschermingstechnieken toepassen; 
- klimaat van teeltomgeving volgens instructies regelen; 
- teelt tegen bedreigende weersomstandigheden en externe factoren 

beschermen. 

8 De tuinbouwarbeider oogst: 

- oogstbare planten en plantendelen herkennen; 
- oogsttechnieken in functie van de context toepassen; 
- bij het oogsten beschadigingen vermijden; 
- inkuilen (sierteelt en boomkwekerijen); 
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- geoogste producten controleren, tellen en registreren; 
- teeltomgeving opruimen. 

9 De tuinbouwarbeider maakt producten marktklaar in functie van de context: 

- geoogste producten reinigen; 
- geoogste producten sorteren, wegen, verpakken en labelen; 
- geoogste producten klaarmaken voor transport. 
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DDBBSSOO--oopplleeiiddiinnggsskkaaaarrtteenn  
99  sseepptteemmbbeerr  22001100  

VVeerrzzoorrggeennddee//zzoorrggkkuunnddiiggee  
Kerntaken 
De verzorgende/zorgkundige 
staat de verpleegkundige bij op 
het vlak van zorgverlening. 
Hij/zij werkt binnen een 
gestructureerde equipe en 
onder het toezicht van de 
verpleegkundige. Hij/zij wordt 
betrokken bij het bijhouden van 
het verpleegkundig dossier van 
de zorgvrager.  
De verzorgende/zorgkundige 
mag welbepaalde 
verpleegkundige handelingen 
uitvoeren onder toezicht van 
een verpleegkundige die 
hem/haar deze taken 
toevertrouwt.  

 De verzorgende/zorgkundige: 

bezit de competenties van de verzorgende zoals 
uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaart  

1 organiseert de eigen werkzaamheden  
2 werkt methodisch  
3 werkt in team  
4 werkt met en binnen het sociale netwerk van de 

zorgvrager  
5 benadert de zorgvrager empathisch  
6 verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de 

beweging conform het zorgplan  
7 voert verpleegkundige handelingen uit conform 

het zorgplan onder supervisie en toezicht van 
een verpleegkundige 

8 dient EHBO toe  

Referentiekader 
- ILW-opleidingsprogramma verzorgende, VIVO, 2002  
- ILW-opleidingsprogramma verzorgende/zorgkundige, VIVO, 2009  
- ILW-opleidingsprogramma logistieke hulp in de verzorgingssector, VIVO, 2002  
- ILW-opleidingsprogramma logistiek assistent in de ziekenhuizen, VIVO, 2002  
- Beroepsprofiel verzorgende, SERV, maart 2003  
- COBRA-fiche verzorgende, VDAB  
- Koninklijk Besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige 

activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de 
zorgkundigen deze handelingen mogen stellen (Belgisch Staatsblad, 3 februari 2006) 

Opmerking 
Dit certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding tenminste 600 uren omvat 
waarvan minimum 300 uren alternerende tewerkstelling in de residentiële ouderenzorg of in 
een ziekenhuis. 
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Competenties 
De verzorgende/zorgkundige benadert de zorgvrager vanuit een dynamische mensvisie. Dit 
betekent dat hij: 

- rekening houdt met de ontwikkeling van de zorgvrager op fysiek, psychisch, sociaal-
relationeel en emotioneel vlak 

- inspeelt op de meest voorkomende problemen bij deze ontwikkeling 
 

1 De verzorgende/zorgkundige organiseert de eigen werkzaamheden 

1.1 Inzicht hebben in de sector 
- taak en verantwoordelijkheid van de verzorgende/zorgkundige/zorgkundige  
- het eigen sociaal statuut  
- juridische aspecten met betrekking tot de verzorgende/zorgkundige  

1.2 Handelen vanuit een zorgvisie 
- de invloed van een zorgvisie op het zorgproces  
- het effect van veranderingen in de zorgvisie op het zorgproces  
- behoeften van de zorgvrager  

1.3 Aandacht hebben voor de eigen persoonlijkheid  
- aandacht hebben voor eigen waarden en normen  
- eigen emoties en gevoelens herkennen en verduidelijken  
- eigen handelen en houding evalueren  
- omgaan met ongewenste intimiteiten  
- informeren over eigen rechten en plichten  

1.4 Flexibel en doelbewust werken  
- zich aan wisselende werkomstandigheden aanpassen  
- het eigen functioneren bespreken  
- zich aanpassen aan de zorgvrager en zijn omgeving  

2 De verzorgende/zorgkundige werkt methodisch  

- systematisch verpleegkundig handelen  
- de betekenis van Minimaal Zorgkundige Gegevens en Minimaal 

Psychiatrische Gegevens kennen  
- Minimaal Zorgkundige Gegevens registreren  
- de verschillende werkzaamheden op elkaar afstemmen  
- een zorgplan uitvoeren  
- observaties uitvoeren en rapporteren van veranderingen op fysisch, psychisch 

en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven  
- handelen in overeenstemming met het beroepsgeheim  
- rekening houden met principes van ecologie, economie, hygiëne en veiligheid 

3 De verzorgende/zorgkundige werkt in team  

- werken onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige  
- rekening houden met de meervoudige relatie tussen verpleegkundigen, 

zorgkundigen en het multidisciplinair team  
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- overleggen met verantwoordelijken, collega’s en zorgvrager  
- opdrachten van andere zorgverstrekkers aanvaarden  
- in team aan een zorgplan werken  
- schriftelijk en mondeling rapporteren  

4 De verzorgende/zorgkundige werkt met en binnen het sociale netwerk van de 
zorgvrager  

4.1 Een beroepsrelatie met de zorgvrager en zijn sociaal netwerk aangaan  
- het belang van het contact met het netwerk erkennen en respecteren  
- initiatief nemen  
- de eigen omgangsvaardigheden op de zorgvrager en zijn sociaal netwerk 

afstemmen  
- de zorgvrager en zijn omgeving informeren en adviseren conform het zorgplan 

voor wat de toegestane technische verstrekkingen betreft  
- werk en privé gescheiden houden  

4.2 Een beroepsrelatie met de zorgvrager en zijn sociaal netwerk onderhouden  
- de eigen plaats binnen het netwerk bewaken  
- rekening houden met de belevingswereld, de cultuur en de leefomgeving van 

het netwerk  
- contacten onderhouden  
- afspraken respecteren  
- respect tonen  
- inspraak geven  
- zich assertief gedragen  
- bij elk contact empatisch en in verstaanbare taal met de zorgvrager 

communiceren  
- omgaan met emoties  
- omgaan met emotionele pijn  
- de zorgvrager en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten  
- omgaan met conflicten en probleemgedrag  

4.3 Een beroepsrelatie met de zorgvrager en zijn sociaal netwerk beëindigen  
- afscheid nemen na afloop van de zorg 

5 De verzorgende/zorgkundige benadert de zorgvrager empatisch  

- de zorgvragen herkennen en erkennen  
- zelfzorg stimuleren  
- respect tonen voor beperkingen  
- de relatie tussen gevoelens en lichaamstaal herkennen, erkennen en er 

gepast op reageren  
- rekening houden met de belevingswereld, de cultuur, de leefomgeving en de 

gewoonten van de zorgvrager  
- de vereiste omgangsvormen toepassen  
- assertief reageren  
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6 De verzorgende/zorgkundige verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de 
beweging conform het zorgplan  

- de gepaste lichaamshoudingen en de bijhorende hulpmiddelen kiezen  
- de zorgvrager volgens zijn wens of therapeutische noodzakelijkheid installeren  
- de zorgvrager correct fixeren  
- de correcte til- en heftechnieken toepassen  
- de zorgvrager op een goede manier met de gepaste hulpmiddelen verplaatsen  
- de zorgvrager bij het bewegen begeleiden  
- maatregelen ter voorkoming van lichamelijk letsels toepassen 

7 De verzorgende/zorgkundige voert verpleegkundige handelingen uit conform 
het zorgplan onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige 

- mondzorg toedienen met de juiste mondverzorgingsproducten en met correct 
gebruik van de gebitsprothese  

- kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen 
aanbrengen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden  

- het functioneren van de blaassonde observeren en problemen signaleren  
- een volledig genezen kunstmatige anus hygiënisch verzorgen  
- de orale vochtinname van de zorgvrager bewaken en problemen signaleren  
- patiënt helpen bij inname van orale medicatie nadat het geneesmiddel door 

middel van een distributiesysteem, door een verpleegkundige of een 
apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd  

o verschillende vormen van geneesmiddelen en hun gevaren kennen 
o een voorschrift met betrekking tot het toedienen van geneesmiddelen 

correct interpreteren  

- helpen bij de vocht- en voedseltoediening langs orale weg, uitgezonderd bij 
slikstoornissen en sondevoeding  

- hygiënische verzorging van patiënten/residenten met een ADL-disfunctie 
- maatregelen ter voorkoming van infecties toepassen  

o de factoren kennen die een rol spelen bij het ontstaan van infecties 
binnen de zorginstellingen  

o de isolatie-protocollen hanteren 
o de hygiënische voorschriften toepassen  
o gesteriliseerd materiaal herkennen  
o gesteriliseerd materiaal correct gebruiken  

- maatregelen ter voorkoming van decubitisletsels nemen  
- de lichaamstemperatuur opnemen, meedelen en registreren  
- de polsslag meten, meedelen en registreren  
- de zorgvrager bij het afnemen van excreties en secreties op niet-invasieve 

wijze helpen  

o procedures en protocollen met betrekking tot het verzamelen en 
onderzoeken van urine, stoelgang en sputum correct toepassen  

o urinestalen op een niet-invasieve wijze nemen  
o urinestalen op een correcte wijze bewaren  
o een staal stoelgang nemen  
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o een staal sputum via ophoesten nemen  
o omzichtig werken bij het hanteren van uitscheidingsproducten ter 

preventie van zichzelf en anderen  
o stalen duidelijk indentificeren  
o relevante gegevens met betrekking tot de verzamelde en 

geanalyseerde urine, stoelgang en sputum rapporteren  

8 De verzorgende/zorgkundige dient EHBO toe  

- levensbedreigende situaties herkennen en de juiste procedure toepassen  
- bij noodsituaties zorgen voor de veiligheid van de slachtoffers en de omgeving  
- de hulpdiensten op een efficiënte wijze verwittigen  
- slachtoffers ondersteunen  
- bij het uitvallen van de vitale functies de gepaste procedure toepassen  
- reanimatietechnieken toepassen  
- efficiënt ingrijpen bij bloedingen  
- eerstehulptechnieken toepassen bij: 

o orthopedische letsels  
o verstikking  
o verdrinking  
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