OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
PODIUMTECHNIEK
Beroepencluster
(SERV/VIVO, april 2003)
De assistent podiumtechnicus assisteert de podiumtechnicus bij het uitvoeren van de
technische ontwerpen. Zijn belangrijkste taken situeren zich in de opbouw en de afbouw van
een productie. Hij staat in voor de implementatie van podiummechanica, decor, licht en
geluid.
De opleiding Assistent podiumtechnicus bestaat uit 4 modules:
Belichting podiumkunsten
Decormontage podiumkunsten
Geluidsversterking podiumkunsten
Voorbereiding productie podiumkunsten
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Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.
Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

2.

MODULES

Module Belichting podiumkunsten
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 veilig werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens
voorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen of afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 veiligheidsrisico’s detecteren en melden
 principes brandpreventie toepassen
 kleine blusmiddelen hanteren
 elementaire EHBO-technieken toepassen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 zin voor creativiteit tonen
 kwaliteitsgericht werken
 met prioriteiten en stress omgaan
 zin voor samenwerking tonen
 op problemen anticiperen en adequaat reageren
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor verantwoordelijkheid tonen
 aan veilige omgeving werken
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 vakterminologie gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 plannen gebruiken
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
podiummechanica bedienen
 ladders en rolsteigers gebruiken
 hoogtewerker gebruiken
 trekken laden en instellen
 trekken bedienen
 mobiele ophangstructuren plaatsen
tijdelijke elektrische installaties realiseren
 spanning, stroom en weerstand meten
 toestellen op een monofasig net aansluiten
 eenvoudige fouten opsporen en verhelpen
 componenten in een mobiele elektrische installatie vervangen en aansluiten
 kabels en connectoren gebruiken
belichting uitvoeren
 technisch lichtplan gebruiken








spots plaatsen, inhangen en beveiligen
spots aansluiten
lichttafel plaatsen en aansluiten
spots richten
lichttafel voor conventioneel licht bedienen
lichtsysteem onderhouden en eenvoudige herstellingen uitvoeren

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Decormontage podiumkunsten
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 veilig werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens
voorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen of afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 veiligheidsrisico’s detecteren en melden
 principes brandpreventie toepassen
 kleine blusmiddelen hanteren
 elementaire EHBO-technieken toepassen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 zin voor creativiteit tonen
 kwaliteitsgericht werken
 met prioriteiten en stress omgaan
 zin voor samenwerking tonen
 op problemen anticiperen en adequaat reageren
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor verantwoordelijkheid tonen
 aan veilige omgeving werken
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 vakterminologie gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 plannen gebruiken
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
podiummechanica bedienen
 ladders en rolsteigers gebruiken
 hoogtewerker gebruiken
 trekken laden en instellen
 trekken bedienen
 mobiele ophangstructuren plaatsen
decormontage uitvoeren
 eenvoudige decorstukken en accessoires bouwen
 doeken, decoronderdelen en decorstukken aan trekken of ophangpunten bevestigen
 decor en decoronderdelen plaatsen en monteren
 doeken behandelen, inknopen en vouwen
 changementen uitvoeren
 decor afwerken, onderhouden en herstellen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Geluidsversterking podiumkunsten
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 veilig werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens
voorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen of afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 veiligheidsrisico’s detecteren en melden
 principes brandpreventie toepassen
 kleine blusmiddelen hanteren
 elementaire EHBO-technieken toepassen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 zin voor creativiteit tonen
 kwaliteitsgericht werken
 met prioriteiten en stress omgaan
 zin voor samenwerking tonen
 op problemen anticiperen en adequaat reageren
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor verantwoordelijkheid tonen
 aan veilige omgeving werken
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 vakterminologie gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 plannen gebruiken
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
podiummechanica bedienen
 ladders en rolsteigers gebruiken
 hoogtewerker gebruiken
 trekken laden en instellen
 trekken bedienen
 mobiele ophangstructuren plaatsen
tijdelijke elektrische installaties realiseren
 spanning, stroom en weerstand meten
 toestellen op een monofasig net aansluiten
 eenvoudige fouten opsporen en verhelpen
 componenten in een mobiele elektrische installatie vervangen en aansluiten
 kabels en connectoren gebruiken
geluidsversterking voorbereiden
 technisch geluidsontwerp gebruiken
 maximaal toegelaten geluidsniveau respecteren
 geluidsonderdelen aan trekken of ophangpunten bevestigen

 versterkers, cross-overs, microfoons, luidsprekers, mengtafel, monitortafel of
randapparatuur plaatsen en aansluiten
 geluidsapparatuur onderhouden en eenvoudige herstellingen uitvoeren
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Voorbereiding productie podiumkunsten
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 veilig werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens
voorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen of afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 veiligheidsrisico’s detecteren en melden
 principes brandpreventie toepassen
 kleine blusmiddelen hanteren
 elementaire EHBO-technieken toepassen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 zin voor creativiteit tonen
 kwaliteitsgericht werken
 met prioriteiten en stress omgaan
 zin voor samenwerking tonen
 op problemen anticiperen en adequaat reageren
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
 zin voor verantwoordelijkheid tonen
 aan veilige omgeving werken
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 vakterminologie gebruiken
 informatie selecteren en verwerken
 plannen gebruiken
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
productie voorbereiden
 vrachtwagen lossen en laden
 opbouw en afbouw uitvoeren
 materiaal en materieel beschermen en opslaan
 materiaalopslag organiseren
 voorstelling startklaar maken
 interventies repeteren
podiummechanica bedienen
 ladders en rolsteigers gebruiken
 hoogtewerker gebruiken
 trekken laden en instellen
 trekken bedienen
 mobiele ophangstructuren plaatsen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.
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