
Deze leeswijzer verduidelijkt de wijze waarop de onderdelen van de standaard dienen gelezen of geïnterpreteerd
te worden.

Omschrijving van het beroep
De omschrijving van het beroep in een standaard bestaat uit een weergave van de hoofddoelstelling of de

bestaansreden van het beroep, aangevuld met een beschrijving van het resultaat, de wijze waarop of de reden waarom
het resultaat moet worden gehaald. De beroepsomschrijving geeft samen met de kerncompetenties een overzicht van
de kern van het beroep.

Kerncompetenties
Kerncompetenties zijn die competenties die cruciaal zijn voor het uitoefenen van een bepaald beroep en die het

verschil maken tussen een goede en een minder goede beroepsbeoefenaar.
Kerncompetenties spelen een doorslaggevende rol bij het uitvoeren van een welbepaalde beroepsactiviteit.

Kerncompetenties zijn afgeleid uit het ruimere beroepsprofiel en bestaan in principe uit zowel technische als meer
transversale competenties.

Het aantal kerncompetenties is beperkt aangezien de standaard een bruikbaar beoordelingsinstrument moet zijn.
Alle kerncompetenties moeten door een kandidaat worden beheerst om een titel van beroepsbekwaamheid te behalen.

Succescriteria
Succescriteria zijn indicatoren die het voor de beoordelaar mogelijk maken om gericht naar een kerncompetentie

te kijken. Succescriteria zijn de operationalisering of uitwerking van kerncompetenties in observeerbaar gedrag
specifiek per beroep. Het gaat daarbij opnieuw om gedrag dat het verschil maakt tussen een goede en een minder goede
beroepsbeoefenaar.

Succescriteria moeten niet in absolute termen gelezen worden; ze zijn richtinggevend. Dat wil zeggen dat
kandidaten niet aan alle succescriteria in dezelfde mate moeten beantwoorden. Bij de beoordeling moeten de
succescriteria door de beoordelaars tegen elkaar worden afgewogen om een uitspraak over het beheersen van de
competentie te doen. Dat wil ook niet zeggen dat wanneer er een richtcijfer in een succescriterium is opgenomen dit
exact moet worden nagegaan. Het is een richtcijfer voor de assessoren waarop ze zich bij hun beoordeling moeten
oriënteren.

Het aantal succescriteria is in functie van de bruikbaarheid eveneens beperkt.
Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied dat bij een bepaalde kerncompetentie wordt vermeld, geeft weer binnen welke context of

contexten de kerncompetentie dient te worden beoordeeld. Het toepassingsgebied geeft met andere woorden de
context aan waarbinnen de succescriteria moeten worden geobserveerd.

Opmerkingen
In de opmerkingen kan worden verwezen naar documenten, handboeken, die de beoordelaars kunnen gebruiken.
Kennisvereisten
In sommige gevallen kan een standaard ook bij bepaalde kerncompetenties kennisvereisten bevatten. Dit komt

alleen voor wanneer de sector beslist dat de beoordeling van díe kerncompetenties ook uit een kennisproef dient te
bestaan.

Richtlijnen voor de beoordeling
De richtlijnen voor de beoordeling kunnen betrekking hebben op de proeven die moeten worden afgelegd, de

beoordelingswijze (soort evaluatie, schalen, scores,...), de maximale duur van een beoordeling,...
Met een beroepsrelevante context wordt een gesimuleerde context bedoeld.
De richtlijnen zijn bindend voor de inhoud en het verloop van de beoordeling en moeten door iedere

beoordelingsinstantie worden opgevolgd. Dit moet een gelijke en billijke beoordeling van iedere kandidaat garanderen.
Verklarende woordenlijst
Als laatste onderdeel kan een standaard een verklarende woordenlijst bevatten. Begrippen die in de standaard

cursief zijn gedrukt, worden in deze woordenlijst verduidelijkt.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot bepaling van de standaard voor de titel van assistent-

podiumtechnicus.
Brussel, 21 januari 2008.

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[C − 2008/35156]
21 JANUARI 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit

van 22 december 2006 tot bepaling van de standaard voor de titel van bestuurder mobiele kraan

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid,
inzonderheid op artikel 6, 4°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007 en 28 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van
30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 4, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel
van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, inzonderheid op artikel 1, 2°;
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Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 10 oktober 2007,
Besluit :

Artikel 1. Bij de Richtlijnen voor de beoordeling van de enige bijlage bij het ministerieel besluit van
22 december 2006 tot bepaling van de standaard voor de titel van bestuurder mobiele kraan wordt punt 8 vervangen
door volgende bepaling, die luidt als volgt :

« 8° Er kunnen maximum 2 kandidaten tegelijk per beoordelaar worden geobserveerd. De rol van aanpikker moet
door iemand anders dan de geobserveerde kandidaat worden vervuld. »

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Brussel, 21 januari 2008.
F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2008/35180]

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. — VLAREA
Individuele afwijking op de verbodsbepalingen van artikel 5.4.1.

Bij ministerieel besluit van 18 december 2007 wordt een individuele afwijking verleend aan de Intercommunale
Vereniging Hooge Maey, op de verbodsbepalingen van artikel 5.4.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van
5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer voor de periode van
1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.

Bij ministerieel besluit van 18 december 2007 wordt een individuele afwijking verleend aan de CV IMOG, op de
verbodsbepalingen van artikel 5.4.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van
het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer voor de periode van 1 januari 2008 tot en met
31 december 2008.

Bij ministerieel besluit van 18 december 2007 wordt een individuele afwijking verleend aan de Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband voor Milieu IlvA CVBA, op de verbodsbepalingen van artikel 5.4.1. van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer
voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.

Bij ministerieel besluit van 18 december 2007 wordt een individuele afwijking verleend aan de NV Depovan, op
de verbodsbepalingen van artikel 5.4.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer. Voor de periode van 1 januari 2008 tot en met
31 december 2008.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2008/35179]

OVAM. — Erkenning als bodemsaneringsdeskundige. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2008 moet op bladzijde 1648 het adres van de vennootschap Exequtes
ABO NV gelezen worden als Keizer Karellaan 292, te 1083 Brussel.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2008/35155]

Bekrachtiging van het besluit van de gemeente Lanaken van 25 oktober 2007
houdende goedkeuring van het gemeentelijke reglement op het kamerwonen

Bij het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van
18 december 2007 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lanaken van 1 maart 2007 houdende goedkeuring
van de politieverordening op het kamerwonen, zoals aangepast op 25 oktober 2007, wordt bekrachtigd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.
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