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Voorstelling



Strategische missie van EDUCAM:

Bevorderen dat de sector nu en in de toekomst kan 

beschikken over voldoende en goed opgeleide/ 

gekwalificeerde medewerkers en werkgevers

JA MAAR ... 
EIGENLIJK 

BEN IK 
KAPPER!

Missie van EDUCAM



Sectorale vaststelling:

Onaangepastheid van de arbeidskrachten 

� Op basis van de sectorale proeven van EDUCAM, kloof 

tussen het niveau van uitstromende jongeren uit het 

onderwijs en het niveau dat bedrijven verwachten

⁻ Onderhoudsmecanicien 

⁻ Polyvalent mecanicien 

⁻ OAD-technicus

⁻ Basiselektriciteit

⇒ - 50 % is geslaagd

Laat ik je de 

garage zien?



Sectorale vaststelling:
Minder werknemers op de arbeidsmarkt

� In 2012 kampte 11 % van de bedrijven met 

langdurig openstaande betrekkingen (> 3 

maanden zoeken)

� 61 % van die banen zijn in 2012 niet ingevuld

� Sinds meer dan 5 jaar worden de 

autoberoepen door de openbare 

tewerkstellingsdiensten in de 3 gewesten als 

kritisch beschouwd. Er is een onevenwicht 

tussen de verwachtingen van werkgevers en 

de competenties van werkzoekenden.



Uitdagingen

� Goede elementen uit het initieel onderwijs 

aantrekken

� Medewerkers behouden

� De werknemers doen evolueren

� Oudere werknemers motiveren



Training box

Behoefte-
analyse

Opleidingen 
voor 

docenten
TTT

Didactisch 
materiaal

Opleidingen
voor
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• Enquêtes

• Studies

• OPF docenten

• Technisch

• Niet-technisch

• Technisch

• Niet-technischh
• Koffers

• Handboeken

• Slides

• Oefening

• Door docenten

• Door EDUCAM



Sectorale Beroepsprofielen

Sectoraal Beroeps 
profiel

Vaardig 
heden

Kennis

Taken



Sectorale certificering/proeven



Sectorale Proeven

Wat?

• Externe evalua?e ≠ diploma/cer?ficaten

• Eenmaal per jaar i.s.m. partners

• Competenties en werkpunten in kaart 

brengen



Basiselektriciteit

Polyvalent mecanicien

Onderhouds- en 

autodiagnosetechnicus

Voorbewerker – Spuiter

Onderhoudsmecanicien

Sectorale Proeven



Doelstelling is de opgedane kennis van de 

examinandi te toetsen aan de hand van 

meerdere praktijkproeven aan voertuigen

De proeven zijn naar inhoud en middelen

opgesteld in het licht van een praktische

werkplaatsomgeving

Sectorale Proeven



De proeven bestaan in verschillende versies en 

variëren volgens het beroepsprofiel en de 

bijbehorende competenties die men wil testen

Er wordt echter steeds gebruik gemaakt van 

een universeel inzetbaar basisstramien

Sectorale Proeven



Principes

• De proeven rusten op 3 peilers die de 

waarde van het sectoraal certificaat

garanderen :

– VALIDITEIT

– ONPARTIJDIGHEID

– OBJECTIVITEIT



Lastenboek Pre-audit

Audit
Aanlevering

examenformulieren

door EDUCAM

Certificeringsproeven
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Verificatie van puntenquotering en verwerking van 

resultaten door EDUCAM

Communicatie van definitieve resultaten en 

afdrukken van certificaten

Partners verzorgen de opstelling 
van de proeven

Full-service door EDUCAM

Sectorale Proeven



Voordelen voor jongeren

• Beroepsgebonden competenties aanleren

• Extra troef bij sollicitatie

• Erkend door de sector

• Toegang tot opleidingen en diensten tijdens 

opleidingstraject



Voordelen voor onderwijspartners

• Beroepsgebonden competenties worden 
verworven

• Hulp bij voorbereiding proeven

• Goed omschreven partnerschappen �
toegang tot opleidingen en diensten

• Jaarlijkse analyse van de proeven

• Advies voor de werkpunten wat betreft 
opleiding, TTT’s, handboeken, …



Voordelen voor bedrijven

• Hulp bij HR-beheer 

• Hulp bij het binden van arbeidskrachten aan 

het bedrijf 

• Aangepaste algemene en merkspecifieke

oplossing in verband met opleiding

• Zichtbaarheid van verworven competenties 

dankzij de sectorale proeven en/of de gerichte 

testing



Enkele cijfers

• Aantal opleidingsuren jongeren NL: 9256

FR: 7192

• Aantal opleidingsuren lesgevers onderwijs/Leertijd NL: 2036 

FR: 1568

• Aantal opleidingen jongeren NL: 77

FR: 80

• Aantal inschrijvingen Autowebtraining.be 1197  toegangen

• Aantal deelnemers sectorale proeven 1066


