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STANDAARDTRAJECT 

Podiuminstallaties duaal 

1. Situering en omschrijving 

De opleiding podiuminstallaties duaal combineert een schoolcomponent en een 

werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat 

minimaal 28 opleidingsuren per week. 

In de opleiding podiuminstallaties duaal wordt gekozen voor een overeenkomst 

alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen 

met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming 

overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit 

dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden. 

 
De opleiding podiuminstallaties duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar 
van de derde graad beroepssecundair onderwijs binnen het studiegebied Mechanica-
elektriciteit. 
 

Het standaardtraject voor de opleiding podiuminstallaties duaal is gebaseerd op de 

volgende beroepskwalificatie(s): 

• Beroepskwalificatie bk-0230-3 assistent podiumtechnicus, 

niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur 

 

In de opleiding podiuminstallaties duaal leert men technische werkzaamheden uitvoeren 

op het vlak van onder meer licht, beeld, geluid en podiummechanica teneinde een 

voorstelling, presentatie, concert, evenement, beurs, … op technisch vlak optimaal op te 

bouwen. 

 

In een standaardtraject wordt er geen uitspraak gedaan over de organisatievorm van de 

duale opleiding. De aanbieder duaal leren bepaalt zelf of hij dit lineair of modulair 

organiseert. 

 

De opleidingsduur bedraagt 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de 

individuele leerweg van een jongere.  
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2. Toelatingsvoorwaarden 

De voorwaarden om bij de start van de opleiding podiuminstallaties duaal als regelmatige 

leerling te worden toegelaten zijn: 

• voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht, en 

• ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde 

graad bso, waarop de opleiding podiuminstallaties duaal zich situeert. Deze 

voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds 

secundair onderwijs, en meegedeeld bij omzendbrief SO 64. Voor de overstap van 

een niet-duale naar een duale opleiding binnen de derde graad (met uitzondering 

van het derde leerjaar van de derde graad) wordt het eerste leerjaar niet-duaal 

gelijk gesteld met het eerste jaar duaal. Voor overstap in de derde graad van het 

eerste leerjaar niet-duaal naar het tweede jaar duaal bso moet de leerling voldoen 

aan de toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar van de derde graad bso; 

ofwel als zijinstromer1 beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad 

voor de opleiding podiuminstallaties duaal. 

 

Uit het leerlingendossier moet de verificatie kunnen opmaken dat de leerling aan de 

toelatingsvoorwaarden voldoet. 

 

 

3. Algemene vorming 

De verplichte algemene vorming voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad 

bso is opgenomen in het standaardtraject en omvat alle eindtermen of een verwijzing naar 

de inhoud van deze onderdelen: 

 

Project algemene vakken 

De vakgebonden eindtermen van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso. 

 

Moderne vreemde talen (Frans of Engels) 

De vakgebonden eindtermen van Frans of Engels van het eerste en tweede leerjaar van 

de derde graad bso. 

 

Lichamelijke opvoeding (niet van toepassing voor CDO en Syntra) 

De vakgebonden eindtermen van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso. 

 

Vakoverschrijdende eindtermen  

De vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs. 

 

Levensbeschouwing (niet van toepassing voor CDO en Syntra) 

De doelen voor godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing of eigen 

cultuur en religie zijn in overeenstemming met de internationale en grondwettelijke 

beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder en respecteren 

de door het Vlaams Parlement, naargelang van het geval, bekrachtigde of goedgekeurde 

eindtermen. 

 

 
1 Definitie zijinstromer: “jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, al dan niet gekwalificeerd, en die zich 

na een onderbreking opnieuw willen inschrijven voor een duaal structuuronderdeel”. 
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De aanbieder duaal leren bepaalt zelf hoe de algemeen vormende competenties 

georganiseerd worden en bepaalt zelf de mate van integratie met de beroepsgerichte 

competenties.  
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4. Beroepsgerichte vorming – organisatie lineair 

Per activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De 

geselecteerde kennis moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd 

worden. 

 

Activiteiten Kennis  

Werkt in teamverband 

- Communiceert gepast en efficiënt 

- Wisselt informatie uit met collega’s en 

verantwoordelijken 

- Overlegt over de voorbereiding en 

uitvoering van de opdracht 

- Rapporteert aan de verantwoordelijke 

- Werkt efficiënt samen met collega's 

- Volgt aanwijzingen van 

verantwoordelijken op 

- Past zich flexibel aan (verandering 

van collega’s, …) 

- Meldt onvoorziene omstandigheden 

aan de verantwoordelijke 

Kennis 

- Kennis van de verschillende 

werkcontexten (de podiumsector, 

festivals, evenementen, beurzen en 

tentoonstellingen) 

- Kennis van vakterminologie 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

Werkt met oog voor de eigen 

veiligheid tijdens het werken 

- Heft en tilt ergonomisch verantwoord 

- Werkt veilig op hoogte 

- Gaat veilig om met materiaal, 

gereedschap, toestellen, apparatuur, 

... 

- Gebruikt PBM's waar nodig 

- Signaleert risico's 

Basiskennis 

- Basiskennis van de veiligheids- en 

milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, 

Codex, AREI, …) 

 

Kennis 

- Kennis van de basisprincipes van 

risico’s en preventie 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van ergonomische principes 

- Kennis van het veilig verplaatsen van 

goederen (palletwagen, flightcase, ...) 

- Kennis van ladders en rolsteigers 

(soorten, eigenschappen, gebruik en 

controle) 

- Kennis van de werking van een 

eenpersoonshoogtewerker 

- Kennis van gehoorbescherming 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

- Kennis van het gebruik van PBM’s 

Werkt mee aan een veilige en 

duurzame arbeidsomgeving 

- Werkt met oog voor de veiligheid van 

collega's, artiesten, het publiek en 

andere betrokkenen 

Basiskennis 

- Basiskennis van de veiligheids- en 

milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, 

Codex, AREI, …) 

 

Kennis 
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- Herkent, voorkomt en beschermt 

tegen specifieke risico’s zoals 

elektrische schokken, gehoorschade, 

gevaarlijke stoffen, struikelen, brand, 

… 

- Werkt met oog voor het duurzaam 

gebruik van materialen en energie 

- Stelt verbeterpunten en 

preventiemaatregelen voor 

- Informeert zich over de afspraken in 

niet-vertrouwde werkplekken 

- Houdt zich aan de afspraak van de 

werkplek 

- Brengt CBM’s aan en gebruikt die 

waar nodig 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van richtlijnen 

publieksveiligheid 

- Kennis van de meest voorkomende 

gevaarlijke producten binnen de 

podiumsector (risico’s, richtlijnen en 

maatregelen omtrent verven, 

vuurwerk, …) 

- Kennis van richtlijnen brandpreventie 

en bestrijding 

- Kennis van het gebruik van 

collectieve beschermingsmaatregelen 

- Kennis van EHBO 

- Kennis van elektrische veiligheid 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

- Kennis van de basisprincipes van 

duurzaamheid 

Organiseert de eigen 

werkzaamheden met oog voor 

kwaliteit 

- Voert de werkzaamheden uit binnen 

de vooropgestelde planning 

- Treft voorbereidingen om de eigen 

opdracht optimaal uit te voeren 

- Leest en gebruikt plannen en 

materiaallijst 

- Verzamelt de nodige apparatuur en 

toebehoren 

- Evalueert de eigen werkzaamheden 

en stuurt indien nodig bij 

- Gaat zuinig om met materialen, 

gereedschappen, tijd en vermijdt 

verspilling 

- Meldt onvoorziene omstandigheden 

aan de verantwoordelijke 

Basiskennis 

- Basiskennis van ruimtelijk meten 

(meetmethodes, berekenen) 

- Basiskennis van tekstverwerking 

- Basiskennis van rekenbladen 

- Basiskennis van digitale 

communicatie (e-mail, agendabeheer, 

…) 

- Basiskennis van internet – 

zoekmethodes 

 

Kennis 

- Kennis van de verschillende 

werkcontexten (de podiumsector, 

festivals, evenementen, beurzen en 

tentoonstellingen) 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

Richt de eigen werkplek in 

- Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in 

rekening houdend met de algemene 

podiumorganisatie en de logische 

werkvolgorde 

- Past zich aan de gebruiken en 

omstandigheden van de locatie aan 

- Beschermt, beveiligt en slaat 

apparatuur en toebehoren op 

- Brengt aanduidingen en markeringen 

aan 

Kennis 

- Kennis van de verschillende 

werkcontexten (de podiumsector, 

festivals, evenementen, beurzen en 

tentoonstellingen) 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 
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- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

Werkt op hoogte 

- Stelt ladders en rolsteigers op en 

gebruikt ze 

- Gebruikt ladders, steigers en 

hoogwerkers volgens de 

veiligheidsregels 

- Beveiligt zich waar nodig 

- Houdt rekening met wat er onder het 

werkvlak gebeurt 

- Zorgt dat geen gereedschappen, 

onderdelen of hulpmiddelen kunnen 

vallen 

Kennis 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

- Kennis van het gebruik van 

collectieve beschermingsmaatregelen 

- Kennis van ladders en rolsteigers 

(soorten, eigenschappen, gebruik en 

controle) 

- Kennis van de werking van een 

eenpersoonshoogtewerker 

- Kennis van het gebruik van PBM’s 

Vervoert het materiaal 

- Maakt materiaal transportklaar 

- Laadt en lost het materiaal 

- Gebruikt gepaste hulpmiddelen 

- Controleert de lading op volledigheid 

en schade 

- Beveiligt de lading 

Kennis 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

- Kennis van laad- en 

zekeringstechnieken 

- Kennis van ergonomische principes 

- Kennis van het veilig verplaatsen van 

goederen (palletwagen, flightcase, ...) 

- Kennis van het gebruik van PBM’s 

Plaatst en bedient de 

podiummechanica 

- Controleert de bevestiging van 

toestellen of onderdelen 

- Legt de tegengewichten in 

- Hangt de trekken op de goede hoogte 

(is bv. nodig om de spots te kunnen 

richten) en merkt ze (duidt aan tot 

waar ze moeten zakken of stijgen 

tijdens de voorstelling) 

- Bedient de trekken tijdens de 

voorstelling 

- Voert changementen uit (stukken 

weghalen, afhaken, wegrollen, naar 

de scène schuiven, …) 

- Monteert en plaatst zelfsteunende 

systemen 

Kennis 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van ergonomische principes 

- Kennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting (statisch, 

dynamisch, puntlast en 

veiligheidsfactor) 

- Kennis van de meest voorkomende 

hijsmiddelen voor podiumgebruik 
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- Monteert trussen 

- Slaat trussen aan 

- Plaatst podia en verhogen 

- Onderhoudt en voert kleine 

herstellingen uit (reinigen, 

opspannen, …) 

- Kennis van trussen en zelfsteunende 

systemen (montage, eigenschappen 

en principes) 

- Kennis van technieken en methodes 

voor het aanslaan van lasten 

- Kennis van methodes voor het 

changeren van decors 

- Kennis van de manuele en elektrische 

trekkenwand (werking en gebruik) 

- Kennis van het technisch trekkenplan 

(symbolen, aanduiding en relatie met 

lijsten) 

- Kennis van standaard aanwezige 

elementen (balletvloer, verhogen, 

schoren, …) 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

Monteert en demonteert de 

geluidsinstallatie 

- Leest geluidsdocumentatie 

(stageplan, priklijst, ...) en werkt 

volgens de aanwijzingen ervan 

- Bevestigt en beveiligt componenten 

van de geluidsinstallatie aan vaste en 

bewegende ophangstructuren 

- Plaatst de componenten van de 

geluidsinstallatie 

- Legt de kabels en sluit die aan 

- Demonteert de geluidsinstallatie 

- Rolt kabels op 

- Onderhoudt en voert kleine 

herstellingen uit (reinigen, stekkers 

solderen, …) 

Kennis 

- Kennis van het technisch geluidsplan 

(symbolen, aanduiding en relatie met 

lijsten) 

- Kennis van de meest voorkomende 

geluidstoestellen en -bronnen 

- Kennis van geluidskabels 

(eigenschappen, signalen, codering, 

sectie en lengte en de impact ervan) 

- Kennis van de meest voorkomende 

geluidsstekkers (eigenschappen, 

signalen, coderingen en 

aanduidingen) 

- Kennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting (statisch, 

dynamisch, puntlast en 

veiligheidsfactor) 

- Kennis van de meest voorkomende 

hijsmiddelen voor podiumgebruik 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 
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met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

- Kennis van elektrische veiligheid 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

Monteert en demonteert de 

belichting 

- Leest het technisch lichtplan en werkt 

volgens de aanwijzingen ervan 

- Bevestigt en beveiligt spots en 

toebehoren aan vaste en bewegende 

ophangstructuren 

- Legt alle noodzakelijke bekabeling 

- Sluit spots aan op de dimmerkast 

- Richt spots volgens instructies 

- Demonteert de belichting 

- Rolt kabels op 

- Onderhoudt en voert kleine 

herstellingen uit aan conventionele 

lichtsystemen 

Kennis 

- Kennis van het technisch lichtplan 

(symbolen, aanduiding en relatie met 

lijsten) 

- Kennis van DMX-apparatuur en 

netwerkapparatuur, -bekabeling, 

eisen en beperkingen 

- Kennis van tijdelijke 

bekabelingsmethodes en -technieken 

- Kennis van hard patch systemen en 

permanente installatie 

- Kennis van indeling lichtarmaturen en 

toebehoren 

- Kennis van onderdelen van armaturen 

- Kennis van procedures voor het 

richten van spots 

- Kennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting (statisch, 

dynamisch, puntlast en 

veiligheidsfactor) 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van elektrische veiligheid 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 
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- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

- Kennis van elektriciteit (spanning, 

stroom, weerstand, hun eenheden, 

basisformules) 

- Kennis van basisschakelingen (serie, 

parallel, verschillende schakelaars, …) 

- Kennis van de meettoestellen en hun 

gebruik 

- Kennis van elektrische kabels 

(eigenschappen, codering, sectie en 

lengte en de impact ervan) 

- Kennis van de meest voorkomende 

elektrische stekkers (eigenschappen, 

coderingen en aanduidingen) 

- Kennis van methodiek voor deductief 

foutzoeken 

- Kennis van beveiligingscomponenten 

(automaten, zekering en differentieel, 

hun eigenschappen en toepassingen) 

Voert de decormontage en -

demontage uit 

- Plaatst en monteert decoronderdelen 

- Bevestigt decorstukken aan vaste en 

bewegende ophangstructuren 

- Plaatst standaardpodiummateriaal 

(praktikabels, trappen, balletvloer, …) 

- Knoopt doeken in 

- Vouwt doeken 

- Voert kleine herstellingen uit aan de 

decoronderdelen 

- Demonteert decoronderdelen 

Basiskennis 

- Basiskennis van decorbouw (lijm-, en 

verftechnieken, houtverbindingen en 

metalen bevestigingsmiddelen) 

 

Kennis 

- Kennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting (statisch, 

dynamisch, puntlast en 

veiligheidsfactor) 

- Kennis van de meest voorkomende 

hijsmiddelen voor podiumgebruik 

- Kennis van technieken en methodes 

voor het aanslaan van lasten 

- Kennis van methodes voor het 

changeren van decors 

- Kennis van doeken (eigenschappen, 

soorten, behandeling) 

- Kennis van de manuele en elektrische 

trekkenwand (werking en gebruik) 

- Kennis van decormontagetechnieken 

(opbouw) 
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- Kennis van standaard aanwezige 

elementen (balletvloer, verhogen, 

schoren, …) 

- Kennis van het technisch trekkenplan 

(symbolen, aanduiding en relatie met 

lijsten) 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

Installeert de elektrische mobiele 

installatie onder toezicht 

- Legt de kabels 

- Voorziet de 

aansluitingsmogelijkheden op het 

podium 

- Bewaakt de veiligheid (beschadiging, 

oververhitting, de verbindingen) 

Kennis 

- Kennis van elektriciteit (spanning, 

stroom, weerstand, hun eenheden, 

basisformules) 

- Kennis van basisschakelingen (serie, 

parallel, verschillende schakelaars, …) 

- Kennis van de meettoestellen en hun 

gebruik 

- Kennis van elektrische kabels 

(eigenschappen, codering, sectie en 

lengte en de impact ervan) 

- Kennis van de meest voorkomende 

elektrische stekkers (eigenschappen, 

coderingen en aanduidingen) 

- Kennis van methodiek voor deductief 

foutzoeken 

- Kennis van vermogensberekening 

monofasig 

- Kennis van beveiligingscomponenten 

(automaten, zekering en differentieel, 

hun eigenschappen en toepassingen) 

- Kennis van elektrische veiligheid 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

- Kennis van richtlijnen 

publieksveiligheid 
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Alle activiteiten situeren zich op beheersingsniveau 2 (volwaardige beheersing). 
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5. Beroepsgerichte vorming – organisatie modulair 

De beroepsgerichte vorming kan modulair georganiseerd worden. De beroepsgerichte 

vorming is opgebouwd uit 1 cluster(s). Een cluster is een samenhangend en afgerond 

geheel van competenties die de lerende de mogelijkheid biedt via een individuele leerweg 

toe te werken naar een studiebekrachtiging met waarborg op vervolgopleidingen of 

tewerkstellingsmogelijkheden. 

 

De beroepsgerichte vorming is opgebouwd uit de volgende cluster(s): 

• Installatie podiumtechnisch materiaal 

 

 

 

 

Voor elke onderstaande activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen 

opgenomen. De geselecteerde kennis moet steeds in functie van de activiteit en 

vaardigheden gerealiseerd worden. 

 

Cluster Installatie podiumtechnisch materiaal – BEHEERSINGSNIVEAU 2 

 

Activiteiten Kennis  

Werkt in teamverband 

- Communiceert gepast en efficiënt 

- Wisselt informatie uit met collega’s en 

verantwoordelijken 

- Overlegt over de voorbereiding en 

uitvoering van de opdracht 

- Rapporteert aan de verantwoordelijke 

- Werkt efficiënt samen met collega's 

- Volgt aanwijzingen van 

verantwoordelijken op 

- Past zich flexibel aan (verandering van 

collega’s, …) 

- Meldt onvoorziene omstandigheden 

aan de verantwoordelijke 

Kennis 

- Kennis van de verschillende 

werkcontexten (de podiumsector, 

festivals, evenementen, beurzen en 

tentoonstellingen) 

- Kennis van vakterminologie 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

Werkt met oog voor de eigen 

veiligheid tijdens het werken 

- Heft en tilt ergonomisch verantwoord 

- Werkt veilig op hoogte 

- Gaat veilig om met materiaal, 

gereedschap, toestellen, apparatuur, 

... 

- Gebruikt PBM's waar nodig 

- Signaleert risico's 

Basiskennis 

- Basiskennis van de veiligheids- en 

milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, 

Codex, AREI, …) 

 

Kennis 

- Kennis van de basisprincipes van 

risico’s en preventie 
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- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van ergonomische principes 

- Kennis van het veilig verplaatsen van 

goederen (palletwagen, flightcase, ...) 

- Kennis van ladders en rolsteigers 

(soorten, eigenschappen, gebruik en 

controle) 

- Kennis van de werking van een 

eenpersoonshoogtewerker 

- Kennis van gehoorbescherming 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

- Kennis van het gebruik van PBM’s 

Werkt mee aan een veilige en 

duurzame arbeidsomgeving 

- Werkt met oog voor de veiligheid van 

collega's, artiesten, het publiek en 

andere betrokkenen 

- Herkent, voorkomt en beschermt 

tegen specifieke risico’s zoals 

elektrische schokken, gehoorschade, 

gevaarlijke stoffen, struikelen, brand, 

… 

- Werkt met oog voor het duurzaam 

gebruik van materialen en energie 

- Stelt verbeterpunten en 

preventiemaatregelen voor 

- Informeert zich over de afspraken in 

niet-vertrouwde werkplekken 

- Houdt zich aan de afspraak van de 

werkplek 

- Brengt CBM’s aan en gebruikt die waar 

nodig 

Basiskennis 

- Basiskennis van de veiligheids- en 

milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, 

Codex, AREI, …) 

 

Kennis 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van richtlijnen 

publieksveiligheid 

- Kennis van de meest voorkomende 

gevaarlijke producten binnen de 

podiumsector (risico’s, richtlijnen en 

maatregelen omtrent verven, 

vuurwerk, …) 

- Kennis van richtlijnen brandpreventie 

en bestrijding 

- Kennis van het gebruik van collectieve 

beschermingsmaatregelen 

- Kennis van EHBO 

- Kennis van elektrische veiligheid 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

- Kennis van de basisprincipes van 

duurzaamheid 

Organiseert de eigen werkzaamheden 

met oog voor kwaliteit 

- Voert de werkzaamheden uit binnen 

de vooropgestelde planning 

- Treft voorbereidingen om de eigen 

opdracht optimaal uit te voeren 

- Leest en gebruikt plannen en 

materiaallijst 

- Verzamelt de nodige apparatuur en 

toebehoren 

Basiskennis 

- Basiskennis van ruimtelijk meten 

(meetmethodes, berekenen) 

- Basiskennis van tekstverwerking 

- Basiskennis van rekenbladen 

- Basiskennis van digitale communicatie 

(e-mail, agendabeheer, …) 

- Basiskennis van internet – 

zoekmethodes 

 

Kennis 
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- Evalueert de eigen werkzaamheden en 

stuurt indien nodig bij 

- Gaat zuinig om met materialen, 

gereedschappen, tijd en vermijdt 

verspilling 

- Meldt onvoorziene omstandigheden 

aan de verantwoordelijke 

- Kennis van de verschillende 

werkcontexten (de podiumsector, 

festivals, evenementen, beurzen en 

tentoonstellingen) 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

Richt de eigen werkplek in 

- Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in 

rekening houdend met de algemene 

podiumorganisatie en de logische 

werkvolgorde 

- Past zich aan de gebruiken en 

omstandigheden van de locatie aan 

- Beschermt, beveiligt en slaat 

apparatuur en toebehoren op 

- Brengt aanduidingen en markeringen 

aan 

Kennis 

- Kennis van de verschillende 

werkcontexten (de podiumsector, 

festivals, evenementen, beurzen en 

tentoonstellingen) 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

Werkt op hoogte 

- Stelt ladders en rolsteigers op en 

gebruikt ze 

- Gebruikt ladders, steigers en 

hoogwerkers volgens de 

veiligheidsregels 

- Beveiligt zich waar nodig 

- Houdt rekening met wat er onder het 

werkvlak gebeurt 

- Zorgt dat geen gereedschappen, 

onderdelen of hulpmiddelen kunnen 

vallen 

Kennis 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

- Kennis van het gebruik van collectieve 

beschermingsmaatregelen 

- Kennis van ladders en rolsteigers 

(soorten, eigenschappen, gebruik en 

controle) 

- Kennis van de werking van een 

eenpersoonshoogtewerker 

- Kennis van het gebruik van PBM’s 

Vervoert het materiaal 

- Maakt materiaal transportklaar 

- Laadt en lost het materiaal 

- Gebruikt gepaste hulpmiddelen 

- Controleert de lading op volledigheid 

en schade 

- Beveiligt de lading 

Kennis 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 
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- Kennis van laad- en 

zekeringstechnieken 

- Kennis van ergonomische principes 

- Kennis van het veilig verplaatsen van 

goederen (palletwagen, flightcase, ...) 

- Kennis van het gebruik van PBM’s 

Plaatst en bedient de 

podiummechanica 

- Controleert de bevestiging van 

toestellen of onderdelen 

- Legt de tegengewichten in 

- Hangt de trekken op de goede hoogte 

(is bv. nodig om de spots te kunnen 

richten) en merkt ze (duidt aan tot 

waar ze moeten zakken of stijgen 

tijdens de voorstelling) 

- Bedient de trekken tijdens de 

voorstelling 

- Voert changementen uit (stukken 

weghalen, afhaken, wegrollen, naar de 

scène schuiven, …) 

- Monteert en plaatst zelfsteunende 

systemen 

- Monteert trussen 

- Slaat trussen aan 

- Plaatst podia en verhogen 

- Onderhoudt en voert kleine 

herstellingen uit (reinigen, opspannen, 

…) 

Kennis 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van ergonomische principes 

- Kennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting (statisch, 

dynamisch, puntlast en 

veiligheidsfactor) 

- Kennis van de meest voorkomende 

hijsmiddelen voor podiumgebruik 

- Kennis van trussen en zelfsteunende 

systemen (montage, eigenschappen 

en principes) 

- Kennis van technieken en methodes 

voor het aanslaan van lasten 

- Kennis van methodes voor het 

changeren van decors 

- Kennis van de manuele en elektrische 

trekkenwand (werking en gebruik) 

- Kennis van het technisch trekkenplan 

(symbolen, aanduiding en relatie met 

lijsten) 

- Kennis van standaard aanwezige 

elementen (balletvloer, verhogen, 

schoren, …) 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

Monteert en demonteert de 

geluidsinstallatie 

Kennis 
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- Leest geluidsdocumentatie (stageplan, 

priklijst, ...) en werkt volgens de 

aanwijzingen ervan 

- Bevestigt en beveiligt componenten 

van de geluidsinstallatie aan vaste en 

bewegende ophangstructuren 

- Plaatst de componenten van de 

geluidsinstallatie 

- Legt de kabels en sluit die aan 

- Demonteert de geluidsinstallatie 

- Rolt kabels op 

- Onderhoudt en voert kleine 

herstellingen uit (reinigen, stekkers 

solderen, …) 

- Kennis van het technisch geluidsplan 

(symbolen, aanduiding en relatie met 

lijsten) 

- Kennis van de meest voorkomende 

geluidstoestellen en -bronnen 

- Kennis van geluidskabels 

(eigenschappen, signalen, codering, 

sectie en lengte en de impact ervan) 

- Kennis van de meest voorkomende 

geluidsstekkers (eigenschappen, 

signalen, coderingen en aanduidingen) 

- Kennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting (statisch, 

dynamisch, puntlast en 

veiligheidsfactor) 

- Kennis van de meest voorkomende 

hijsmiddelen voor podiumgebruik 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

- Kennis van elektrische veiligheid 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

Monteert en demonteert de belichting 

- Leest het technisch lichtplan en werkt 

volgens de aanwijzingen ervan 

- Bevestigt en beveiligt spots en 

toebehoren aan vaste en bewegende 

ophangstructuren 

- Legt alle noodzakelijke bekabeling 

- Sluit spots aan op de dimmerkast 

- Richt spots volgens instructies 

- Demonteert de belichting 

- Rolt kabels op 

Kennis 

- Kennis van het technisch lichtplan 

(symbolen, aanduiding en relatie met 

lijsten) 

- Kennis van DMX-apparatuur en 

netwerkapparatuur, -bekabeling, eisen 

en beperkingen 

- Kennis van tijdelijke 

bekabelingsmethodes en -technieken 

- Kennis van hard patch systemen en 

permanente installatie 
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- Onderhoudt en voert kleine 

herstellingen uit aan conventionele 

lichtsystemen 

- Kennis van indeling lichtarmaturen en 

toebehoren 

- Kennis van onderdelen van armaturen 

- Kennis van procedures voor het 

richten van spots 

- Kennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting (statisch, 

dynamisch, puntlast en 

veiligheidsfactor) 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van elektrische veiligheid 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

- Kennis van elektriciteit (spanning, 

stroom, weerstand, hun eenheden, 

basisformules) 

- Kennis van basisschakelingen (serie, 

parallel, verschillende schakelaars, …) 

- Kennis van de meettoestellen en hun 

gebruik 

- Kennis van elektrische kabels 

(eigenschappen, codering, sectie en 

lengte en de impact ervan) 

- Kennis van de meest voorkomende 

elektrische stekkers (eigenschappen, 

coderingen en aanduidingen) 

- Kennis van methodiek voor deductief 

foutzoeken 

- Kennis van beveiligingscomponenten 

(automaten, zekering en differentieel, 

hun eigenschappen en toepassingen) 

Voert de decormontage en -

demontage uit 

Basiskennis 
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- Plaatst en monteert decoronderdelen 

- Bevestigt decorstukken aan vaste en 

bewegende ophangstructuren 

- Plaatst standaardpodiummateriaal 

(praktikabels, trappen, balletvloer, …) 

- Knoopt doeken in 

- Vouwt doeken 

- Voert kleine herstellingen uit aan de 

decoronderdelen 

- Demonteert decoronderdelen 

- Basiskennis van decorbouw (lijm-, en 

verftechnieken, houtverbindingen en 

metalen bevestigingsmiddelen) 

 

Kennis 

- Kennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting (statisch, 

dynamisch, puntlast en 

veiligheidsfactor) 

- Kennis van de meest voorkomende 

hijsmiddelen voor podiumgebruik 

- Kennis van technieken en methodes 

voor het aanslaan van lasten 

- Kennis van methodes voor het 

changeren van decors 

- Kennis van doeken (eigenschappen, 

soorten, behandeling) 

- Kennis van de manuele en elektrische 

trekkenwand (werking en gebruik) 

- Kennis van decormontagetechnieken 

(opbouw) 

- Kennis van standaard aanwezige 

elementen (balletvloer, verhogen, 

schoren, …) 

- Kennis van het technisch trekkenplan 

(symbolen, aanduiding en relatie met 

lijsten) 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Kennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Kennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Kennis van de opbouw en kenmerken 

van een voorstellingsruimte 

- Kennis van de principes van opslag, 

verpakking en markering van 

materiaal 

- Kennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Kennis van de productieprocessen 

eigen aan de sector 

- Kennis van de methode van opbouw 

van een voorstelling 

(podiumorganisatie, logische 

werkvolgorde) 

Installeert de elektrische mobiele 

installatie onder toezicht 

- Legt de kabels 

Kennis 

- Kennis van elektriciteit (spanning, 

stroom, weerstand, hun eenheden, 

basisformules) 
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- Voorziet de aansluitingsmogelijkheden 

op het podium 

- Bewaakt de veiligheid (beschadiging, 

oververhitting, de verbindingen) 

- Kennis van basisschakelingen (serie, 

parallel, verschillende schakelaars, …) 

- Kennis van de meettoestellen en hun 

gebruik 

- Kennis van elektrische kabels 

(eigenschappen, codering, sectie en 

lengte en de impact ervan) 

- Kennis van de meest voorkomende 

elektrische stekkers (eigenschappen, 

coderingen en aanduidingen) 

- Kennis van methodiek voor deductief 

foutzoeken 

- Kennis van vermogensberekening 

monofasig 

- Kennis van beveiligingscomponenten 

(automaten, zekering en differentieel, 

hun eigenschappen en toepassingen) 

- Kennis van elektrische veiligheid 

(risico’s, richtlijnen en maatregelen) 

- Kennis van richtlijnen 

publieksveiligheid 

 

Alle clusters en activiteiten situeren zich op beheersingsniveau 2 (volwaardige 

beheersing).  
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6. Werkplekcomponent 

In het kader van de werkplekcomponent moet er een voorafgaandelijk 

gezondheidsbeoordeling plaatsvinden indien de welzijnswetgeving dit vereist. 

 

De werkplekcomponent in de opleiding podiuminstallaties duaal omvat gemiddeld op 

jaarbasis minstens 20 opleidingsuren per week op de reële werkplek. 

 

 

7. Studiebekrachtiging 

Met in acht name van het evaluatieresultaat leidt de opleiding podiuminstallaties duaal tot 

één van de volgende vormen van studiebekrachtiging: 

 

• een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 

secundair onderwijs, bewijs van onderwijskwalificatie “podiuminstallaties duaal” 

niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese 

kwalificatiekader, met inbegrip van de beroepskwalificatie "assistent 

podiumtechnicus" niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van 

het Europese kwalificatiekader: 

o wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de algemene en beroepsgerichte 

vorming zoals in dit standaardtraject is opgenomen en via de schoolcomponent 

en de werkplekcomponent is gerealiseerd. 

 

• een bewijs van beroepskwalificatie: 

o wordt uitgereikt als de leerling via de combinatie van een schoolcomponent en 

een werkplekcomponent, in voldoende mate de beroepsgerichte vorming, 

bestaande uit beroepsgerichte competenties die de beroepskwalificatie 

“assistent podiumtechnicus” niveau 3 vormen zoals in dit standaardtraject is 

opgenomen, heeft behaald. 

 

• een bewijs van competenties: 

o wordt uitgereikt als de leerling via de combinatie van een schoolcomponent en 

een werkplekcomponent een aantal beroepsgerichte competenties die in dit 

standaardtraject zijn opgenomen, heeft bereikt, die geen beroepskwalificatie of 

deelkwalificatie vormen. 

 

• een attest van regelmatige lesbijwoning: 
o wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding zonder dat er 

attesteerbare competenties verworven zijn of na het eerste leerjaar van een 

graad.  
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8. Aanloopstructuuronderdeel 

De opleiding podiuminstallaties duaal heeft als aanloopstructuuronderdeel "Aanloop 

podiuminstallaties duaal". Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van 

de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in 

duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zolang als nodig. De 

aanbieder kan kiezen hoe hij het aanloopstructuuronderdeel op maat van de leerling 

organiseert, en dit ongeacht of hij het bovenliggende duale structuuronderdeel modulair 

of lineair organiseert. 

 

Dit aanloopstructuuronderdeel kan georganiseerd worden door een aanbieder duaal 

(school voltijds gewoon secundair onderwijs, centrum deeltijds onderwijs, syntra vzw) al 

dan niet samen met een externe organisatie. 

 

Een aanloopstructuuronderdeel omvat minimaal 28 opleidingsuren per week en 

combineert een schoolcomponent en een aanloopcomponent.  

 

Binnen de schoolcomponent komt de verplichte algemene vorming zoals vermeld in dit 

standaardtraject onder rubriek “3. Algemene vorming” aan bod. 

 

Binnen de aanloopcomponent en schoolcomponent kan men zich in functie van de 

individuele noden van de leerling en zijn mate van arbeidsrijpheid richten op een selectie 

van of een combinatie van de vier onderstaande acties: 

• Acties gerelateerd aan het opbouwen van een loopbaan 

o Actie: 

Loopbaangerichte competenties voor leerlingen die nog geen duidelijkheid 

hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om een 

duale leerweg te volgen. Voorbeelden hiervan zijn loopbaanwensen en -talenten 

in kaart brengen, loopbaanoriëntatie-oefeningen, solliciteren, … 

 

• Acties gerelateerd aan het opbouwen van beroepsgerichte vorming 

o Actie: 

Arbeidsgerichte competenties voor leerlingen die bepaalde generieke 

competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en participeren 

op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen, 

werken onder gezag, … 

o Actie: 

Vaktechnische competenties voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of 

onvoldoende bagage hebben om een duale opleiding aan te vatten. 

o Actie: 

Begeleide leerervaring op een reële werkplek. Ook op een reële werkplek 

kunnen leerlingen bepaalde competenties aanleren die nuttig zijn om later over 

te stappen naar een duale opleiding. De leerling maakt hiervoor gebruik van 

een leerlingenstageovereenkomst, zoals bepaald in SO/2015/01. 

 

Voor het opbouwen van de beroepsgerichte vorming kan na de screening van de leerling 

gewerkt worden aan onderstaande activiteiten. Deze hoeven niet alle aan bod te komen, 

maar worden geselecteerd en aangeboden in functie van de doelstellingen van de 

aanloopfase. 

 

Per activiteit worden de bijhorende vaardigheden en kenniselementen opgenomen. De 

geselecteerde kennis moet steeds in functie van de activiteit en vaardigheden gerealiseerd 

worden. 
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Activiteiten Kennis  

Werkt in teamverband 

- Communiceert gepast en efficiënt 

- Wisselt informatie uit 

- Overlegt over de voorbereiding en 

uitvoering van de opdracht 

- Werkt efficiënt samen 

- Volgt aanwijzingen op 

- Past zich flexibel aan 

- Meldt onvoorziene omstandigheden 

Basiskennis 

- Basiskennis van de verschillende 

werkcontexten 

- Basiskennis van vakterminologie 

- Basiskennis van de 

productieprocessen eigen aan de 

sector 

Werkt met oog voor de eigen 

veiligheid tijdens het werken 

- Heft en tilt ergonomisch verantwoord 

- Werkt veilig op hoogte 

- Gaat veilig om met materiaal, 

gereedschap, toestellen, apparatuur, 

... 

- Gebruikt PBM's waar nodig 

- Signaleert risico's 

Basiskennis 

- Basiskennis van de veiligheids- en 

milieuwetgeving 

- Basiskennis van de basisprincipes van 

risico’s en preventie 

- Basiskennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Basiskennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Basiskennis van ergonomische 

principes 

- Basiskennis van het veilig verplaatsen 

van goederen 

- Basiskennis van ladders en rolsteigers 

- Basiskennis van de werking van een 

eenpersoonshoogtewerker 

- Basiskennis van gehoorbescherming 

- Basiskennis van het gebruik van PBM’s 

Werkt mee aan een veilige en 

duurzame arbeidsomgeving 

- Werkt met oog voor de veiligheid van 

alle betrokkenen 

- Herkent, voorkomt en beschermt 

tegen specifieke risico’s zoals 

elektrische schokken, gehoorschade, 

gevaarlijke stoffen, struikelen, brand, 

… 

- Brengt CBM’s aan en gebruikt die waar 

nodig 

- Werkt met oog voor het duurzaam 

gebruik van materialen en energie 

Basiskennis 

- Basiskennis van de veiligheids- en 

milieuwetgeving 

- Basiskennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Basiskennis van richtlijnen 

publieksveiligheid 

- Basiskennis van de meest 

voorkomende gevaarlijke producten 

binnen de podiumsector 

- Basiskennis van richtlijnen 

brandpreventie en bestrijding 

- Basiskennis van het gebruik van 

collectieve beschermingsmaatregelen 

- Basiskennis van EHBO 

- Basiskennis van elektrische veiligheid 

- Basiskennis van de basisprincipes van 

duurzaamheid 

Werkt met oog voor kwaliteit tijdens 

de eigen werkzaamheden 

- Voert de werkzaamheden uit binnen 

de vooropgestelde planning 

Basiskennis 

- Basiskennis van ruimtelijk meten 

- Basiskennis van tekstverwerking 

- Basiskennis van rekenbladen 
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- Treft voorbereidingen om de eigen 

opdracht optimaal uit te voeren 

- Leest en gebruikt plannen en 

materiaallijst 

- Verzamelt de nodige apparatuur en 

toebehoren 

- Gaat zuinig om met materialen, 

gereedschappen, tijd en vermijdt 

verspilling 

- Meldt onvoorziene omstandigheden 

- Basiskennis van digitale communicatie 

- Basiskennis van internet – 

zoekmethodes 

- Basiskennis van de verschillende 

werkcontexten 

- Basiskennis van de principes van 

opslag, verpakking en markering van 

materiaal 

- Basiskennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Basiskennis van de 

productieprocessen eigen aan de 

sector 

Richt de eigen werkplek in onder 

begeleiding 

- Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in 

rekening houdend met de algemene 

podiumorganisatie en de logische 

werkvolgorde 

- Past zich aan de gebruiken en 

omstandigheden van de locatie aan 

- Beschermt, beveiligt en slaat 

apparatuur en toebehoren op 

- Brengt aanduidingen en markeringen 

aan 

Basiskennis 

- Basiskennis van de verschillende 

werkcontexten 

- Basiskennis van de opbouw en 

kenmerken van een 

voorstellingsruimte 

- Basiskennis van de principes van 

opslag, verpakking en markering van 

materiaal 

- Basiskennis van de 

productieprocessen eigen aan de 

sector 

- Basiskennis van de methode van 

opbouw van een voorstelling 

Monteert en demonteert de 

geluidsinstallatie onder begeleiding 

- Leest geluidsdocumentatie (stageplan, 

priklijst, ...) en werkt volgens de 

aanwijzingen ervan 

- Bevestigt en beveiligt componenten 

van de geluidsinstallatie aan vaste en 

bewegende ophangstructuren 

- Plaatst de componenten van de 

geluidsinstallatie 

- Legt de kabels en sluit die aan 

- Demonteert de geluidsinstallatie 

- Rolt kabels op 

- Onderhoudt en voert kleine 

herstellingen uit 

Basiskennis 

- Basiskennis van het technisch 

geluidsplan 

- Basiskennis van de meest 

voorkomende geluidstoestellen en -

bronnen 

- Basiskennis van geluidskabels 

- Basiskennis van de meest 

voorkomende geluidsstekkers 

- Basiskennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting 

- Basiskennis van de meest 

voorkomende hijsmiddelen voor 

podiumgebruik 

- Basiskennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Basiskennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Basiskennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Basiskennis van de opbouw en 

kenmerken van een 

voorstellingsruimte 
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- Basiskennis van de principes van 

opslag, verpakking en markering van 

materiaal 

- Basiskennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Basiskennis van de 

productieprocessen eigen aan de 

sector 

- Basiskennis van de methode van 

opbouw van een voorstelling 

Monteert en demonteert de belichting 

onder begeleiding 

- Leest het technisch lichtplan en werkt 

volgens de aanwijzingen ervan 

- Bevestigt en beveiligt spots en 

toebehoren aan vaste en bewegende 

ophangstructuren 

- Legt alle noodzakelijke bekabeling 

- Sluit spots aan op de dimmerkast 

- Richt spots volgens instructies 

- Onderhoudt en voert kleine 

herstellingen uit aan conventionele 

lichtsystemen 

- Demonteert de belichting 

- Rolt kabels op 

Basiskennis 

- Basiskennis van het technisch lichtplan 

- Basiskennis van DMX-apparatuur en 

netwerkapparatuur, -bekabeling, eisen 

en beperkingen 

- Basiskennis van tijdelijke 

bekabelingsmethodes en -technieken 

- Basiskennis van hard patch systemen 

en permanente installatie 

- Basiskennis van indeling 

lichtarmaturen en toebehoren 

- Basiskennis van onderdelen van 

armaturen 

- Basiskennis van procedures voor het 

richten van spots 

- Basiskennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting 

- Basiskennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Basiskennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Basiskennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Basiskennis van elektrische veiligheid 

- Basiskennis van de opbouw en 

kenmerken van een 

voorstellingsruimte 

- Basiskennis van de principes van 

opslag, verpakking en markering van 

materiaal 

- Basiskennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Basiskennis van de 

productieprocessen eigen aan de 

sector 

- Basiskennis van de methode van 

opbouw van een voorstelling 

- Basiskennis van elektriciteit 

- Basiskennis van basisschakelingen 
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- Basiskennis van de meettoestellen en 

hun gebruik 

- Basiskennis van elektrische kabels 

- Basiskennis van de meest 

voorkomende elektrische stekkers 

- Basiskennis van methodiek voor 

deductief foutzoeken 

- Basiskennis van 

beveiligingscomponenten 

Voert de decormontage en -

demontage uit onder begeleiding 

- Plaatst en monteert decoronderdelen 

- Bevestigt decorstukken aan vaste en 

bewegende ophangstructuren 

- Plaatst standaardpodiummateriaal 

(praktikabels, trappen, balletvloer, …) 

- Knoopt doeken in 

- Vouwt doeken 

- Voert kleine herstellingen uit aan de 

decoronderdelen 

- Demonteert decoronderdelen 

Basiskennis 

- Basiskennis van decorbouw 

- Basiskennis van de basisprincipes van 

mechanische belasting 

- Basiskennis van de meest 

voorkomende hijsmiddelen voor 

podiumgebruik 

- Basiskennis van technieken en 

methodes voor het aanslaan van 

lasten 

- Basiskennis van methodes voor het 

changeren van decors 

- Basiskennis van doeken 

- Basiskennis van de manuele en 

elektrische trekkenwand 

- Basiskennis van 

decormontagetechnieken 

- Basiskennis van standaard aanwezige 

elementen 

- Basiskennis van het technisch 

trekkenplan 

- Basiskennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

op hoogte 

- Basiskennis van de risico’s en 

veiligheidsmaatregelen bij het werken 

met machines, aangedreven 

gereedschap en handgereedschap 

- Basiskennis van de beveiliging van 

mechanische bevestigingen 

- Basiskennis van de opbouw en 

kenmerken van een 

voorstellingsruimte 

- Basiskennis van de principes van 

opslag, verpakking en markering van 

materiaal 

- Basiskennis van de opbouw van een 

technische tekening 

- Basiskennis van de 

productieprocessen eigen aan de 

sector 

- Basiskennis van de methode van 

opbouw van een voorstelling 
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Installeert de elektrische mobiele 

installatie onder toezicht 

- Legt de kabels 

- Voorziet de aansluitingsmogelijkheden 

op het podium 

- Bewaakt de veiligheid (beschadiging, 

oververhitting, de verbindingen) 

Basiskennis 

- Basiskennis van elektriciteit 

- Basiskennis van de meettoestellen en 

hun gebruik 

- Basiskennis van basisschakelingen 

- Basiskennis van elektrische kabels 

- Basiskennis van richtlijnen 

publieksveiligheid 

- Basiskennis van de meest 

voorkomende elektrische stekkers 

- Basiskennis van methodiek voor 

deductief foutzoeken 

- Basiskennis van vermogensberekening 

monofasig 

- Basiskennis van 

beveiligingscomponenten 

- Basiskennis van elektrische veiligheid 

 

Met in acht name van het evaluatieresultaat leidt het aanloopstructuuronderdeel "Aanloop 

podiuminstallaties duaal" tot volgende studiebekrachtiging: 

• een bewijs van competenties: 

o wordt uitgereikt als de leerling via de combinatie van een schoolcomponent en 

een aanloopcomponent een aantal beroepsgerichte competenties uit 

bovenstaande opsomming voor dit aanloopstructuuronderdeel, heeft bereikt, 

die geen beroepskwalificatie of deelkwalificatie vormen. 
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9. Onderliggende beroepskwalificaties i.f.v. flexibele instap 

Bij de opleiding podiuminstallaties duaal laat/laten onderstaande beroepskwalificatie(s) of 

deelkwalificatie(s) van rechtswege studievoortgang (lees: instroom als regelmatig leerling 

tot desbetreffende opleiding) toe: 

• beroepskwalificatie "elektrotechnisch monteur" niveau 2 van de Vlaamse 

kwalificatiestructuur én deelkwalificatie "installateur basiscomponenten" van de 

beroepskwalificatie “elektrotechnisch installateur” niveau 3 van de Vlaamse 

kwalificatiestructuur. 

 

In dit geval volgt de leerling enerzijds de beroepsgerichte vorming zoals vermeld in dit 

standaardtraject onder rubriek “4. Beroepsgerichte vorming” – organisatie lineair” of 

rubriek “5. Beroepsgerichte vorming – organisatie modulair”, naargelang de keuze van 

organisatievorm, gecombineerd met de invulling van rubriek “6. Werkplekcomponent” en 

anderzijds de verplichte algemene vorming voor het eerste en tweede leerjaar van de 

tweede graad bso en omvat alle eindtermen of een verwijzing naar de inhoud van deze 

onderdelen: 

• Project algemene vakken 

De vakgebonden eindtermen van het eerste en tweede leerjaar van de tweede 

graad bso. 

• Moderne vreemde talen (Frans of Engels) 

De vakgebonden eindtermen van Frans of Engels van het eerste en tweede leerjaar 

van de tweede graad bso. 

• Lichamelijke opvoeding (niet van toepassing voor CDO en Syntra) 

De vakgebonden eindtermen van het eerste en tweede leerjaar van de tweede 

graad bso. 

• Vakoverschrijdende eindtermen 

De vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs. 

• Levensbeschouwing (niet van toepassing voor CDO en Syntra) 

De doelen voor godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing of 

eigen cultuur en religie zijn in overeenstemming met de internationale en 

grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het 

bijzonder en respecteren de door het Vlaams Parlement, naargelang van het geval, 

bekrachtigde of goedgekeurde eindtermen. 

 

De aanbieder duaal leren bepaalt zelf hoe de algemeen vormende competenties 

georganiseerd worden en bepaalt zelf de mate van integratie met de beroepsgerichte 

competenties. 

 

Met in acht name van het evaluatieresultaat leidt dit na het slagen van bovenstaande 

algemene vorming van de tweede graad tot één van de volgende studiebekrachtigingen: 

• een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, 

onderwijskwalificatie niveau 2: 

o wordt uitgereikt voor het structuuronderdeel “installateur elektrotechnische 

basiscomponenten duaal” met inbegrip van de beroepskwalificatie 

“elektrotechnisch monteur” niveau 2 én deelkwalificatie “installateur 

basiscomponenten” van de beroepskwalificatie “elektrotechnisch 

installateur” niveau 3. 

 

Na het behalen van één van bovenstaande studiebekrachtigingen volgt de leerling 

enerzijds de beroepsgerichte vorming zoals vermeld in dit standaardtraject onder rubriek 

“4. Beroepsgerichte vorming – organisatie lineair” of rubriek “5. Beroepsgerichte vorming 

– organisatie modulair”, naargelang de keuze van organisatievorm, gecombineerd met de 
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invulling van rubriek “6 Werkplekcomponent” en anderzijds de verplichte algemene 

vorming voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad bso zoals vermeld in 

rubriek “3 Algemene vorming”. 

 

De leerling kan afhankelijk van zijn evaluatieresultaat van de opleiding podiuminstallaties 

duaal één van de studiebekrachtigingen behalen zoals vermeld in rubriek “7. 

Studiebekrachtiging” bovenop de reeds uitgereikte bovenstaande studiebekrachtiging. 


