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(Algemene) artistieke competenties

Onafhankelijk van het proces

Zie ook:
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30 00 00 01 Begrijpen van artistieke concepten

Niveau: 3

Status: Aanvaard

Context: Het gaat hier om het algemeen begrip dat van elke deelnemer aan de voorstelling verwacht
wordt.

Vakgebied: Artistiek ( Algemeen )

Plaats in het proces: Onafhankelijk van het proces

Elementen:

Begrijpen van de artistieke intentie

Vaardigheden:
• Begrijpt de artistieke visie van een productie
• Kan de rol en betekenis van licht, klank en decor in een productie verklaren

Kennis:
• De rol van de verschillende podiumtechnische elementen in een productie

Attitude:
• Respect voor het ontwerp van een productie
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(Algemene) artistieke competenties

Plannen van de voorstelling

Zie ook:
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30 00 10 01 Vertalen van artistieke concepten in technische ontwerpen

Niveau: 5

Status: Aanvaard

Context: Technische ontwerpen uitwerken in verschillende werkvelden in samenwerking met het
artistieke team.

Vakgebied: Artistiek ( Algemeen )

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

01 Begrijpen van artistieke intenties

Vaardigheden:
• Begrijpt artistieke taal
• Plaatst het draaiboek in de juiste context

Kennis:
• Achtergrondkennis theatergeschiedenis
• Achtergrondkennis dramaturgie

Attitude:
• Waardeert de waarde van het ontwerp
• Kijkt vanuit het standpunt van de artiest

02 Communiceren met het artistieke team

Vaardigheden:
• Communiceert met het artistieke team
• Visualiseert het artistieke resultaat aan de hand van de beschrijving van de ontwerper
• Heeft inzicht in de driedimensionale ruimte
• Maakt technische schetsen vertrekkend vanuit het artistieke plan
• Interpreteert schetsen

Kennis:
• Technieken en technische oplossingen
• Beheerst de technische en artistieke terminologie

Attitude:
• Probleemoplossend
• Begrijpt de waarde van het ontwerp
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03 Voorstellen van technische oplossingen om de artistieke doelstellingen waar te maken

Vaardigheden:
• Formuleert en presenteert technische oplossingen binnen de technisch - productionele

grenzen
• Heeft inzicht in de driedimentionele ruimte
• Stelt alternatieve oplossingen voor
• Beheerst doorgedreven technische vaardigheden
• Interpreteert schetsen

Kennis:
• Verschil tussen technische en artistieke planning
• Begrip van artistieke en technische processen
• Technische kennis
• Stand van de technische evolutie

Attitude:
• Probleemoplossend
• Waardeert de waarde van het ontwerpen



TTT-LPT project - Artistieke Competenties

9

(Algemene) artistieke competenties

Uitvoeren van de voorstelling

Zie ook:
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30 00 40 01 Begrijpen van en werken volgens artistieke concepten

Niveau: 4

Status: Aanvaard

Context: Gedurende de voorbereidings- en opvoeringsfase

Vakgebied: Artistiek ( Algemeen )

Plaats in het proces: Uitvoeren van de voorstelling

Elementen:

01 Begrijpen van artistieke concepten

Vaardigheden:
• Begrijpt de artistieke visie van de productie
• Plaatst het script in de juiste context

Kennis:
• Basiskennis theatergeschiedenis
• Basiskennis dramaturgie

Attitude:
• Respect voor het ontwerp van de productie

02 Werken volgens de artistieke intenties

Vaardigheden:
• Neemt technische beslissingen om de artistieke eisen waar te maken
• Neemt artistieke / onafhankelijke beslissingen waar nodig
• Handelt tijdens de voorstelling met respect voor het ontwerp en de impact op de andere

afdelingen

Kennis:
• De esthetiek van het ontwerp
• Begrip van het script
• De rol van de andere elementen van de productie voor het artistieke geheel

Attitude:
• Toont een probleemoplossende houding
• Respecteert de waarde van het ontwerp

Autonomie:
• Neemt beslissingen binnen de voorstelling onafhankelijk
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Artistieke (ontwerp) competenties

Onafhankelijk van het proces

Zie ook:

00 00 00 02 Lezen en gebruiken van technische documentatie
70 00 00 01 Onderhandelen over contracten
70 10 00 01 Persoonlijk tijd management
70 10 00 02 Continu ontwikkelen van eigen praktijk
70 10 00 05 Documenteren van de eigen praktijk
70 20 00 01 Leidinggeven aan een team
70 20 00 04 Beoordelen van een team
70 20 00 07 Een vergadering voorzitten
70 20 10 02 Teamwerk plannen
70 90 00 01 Jezelf aanprijzen en verkopen als freelancer
70 90 00 02 Werk als freelancer plannen
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30 10 00 01 Opvolgen ontwerptrends en ontwikkelingen

Niveau: 7

Status: akkoord

Context: Identificeren en verkennen van trends en artistieke ontwikkelingen in de live performance
industrie, om een context te creëren voor iemands persoonlijk ontwerp.

Vakgebied: Management (zichzelf)

Plaats in het proces: onafhankelijk

Elementen:

Identificeren en verkennen van ontwerptrends en ontwikkelingen

Vaardigheden:
• Volgen van artistieke tendensen in de live performance industrie
• Up-to-date blijven met trends en ontwikkelingen in het ontwerpen
• Trends in de culturele en historische context plaatsen
• Potentiële ontwerpmogelijkheden voorspellen
• Trends, ontwikkelingen en mogelijkheden documenteren

Kennis:
• Methodes om informatie te vergaren
• Methodes van evaluatie en verificatie van onderzoeksresultaten
• Culturele en historische tendensen

Attitude:
• bereidheid tot Levens Lang Leren
• Bewust zijn van een breed scala van informatie en referenties op alle gebieden van het

ontwerpen

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling
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30 10 00 02 Opvolgen ontwikkelingen in de technologie voor het ontwerpen

Niveau: 6

Status: akkoord

Context: Identificeren en verkennen van ontwikkelingen in de technologie en materialen die in de live
performance-industrie gebruikt worden, om een technische achtergrond te creëren voor iemands
persoonlijke ontwerppraktijk.

Vakgebied: Management (zichzelf)

Plaats in het proces: onafhankelijk

Elementen:

Identificeren en verkennen van ontwikkelingen in ontwerp technologieën

Vaardigheden:
• Observeren van de markt
• Onderzoeken van technische materialen met potentieel
• Onderzoeken van apparatuur
• De capaciteiten en mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen documenteren
• De voordelen en beperkingen van de bestaande technologieën begrijpen
• Testen van de bruikbaarheid voor ontwerpen
• Evalueren van de bruikbaarheid voor ontwerpen

Kennis:
• Bronnen van informatie en advies over de ontwikkelingen
• Methodes voor de evaluatie en het testen van de bruikbaarheid
• Praktische testtechnieken
• Principes van gezondheid en veiligheid
• Principes van de brandwerendheid
• Milieu-impact

Attitude:
• Bereidheid tot Levens Lang Leren
• “Out of the box” denken

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling
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30 10 00 03 Sociologische tendensen opvolgen

Niveau: 7

Status: akkoord

Context: Identificeren en verkennen van sociologische tendensen en bewegingen in de samenleving,
om een context te creëren voor iemands persoonlijke ontwerppraktijk.

Vakgebied: Management (zichzelf)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Identificeren en verkennen sociologische ontwikkelingen

Vaardigheden:
• Sociologische trends en bewegingen in de samenleving opvolgen
• Sociologische trends relateren aan artistieke motieven en acties
• Trends in de culturele en historische context plaatsen
• Sociologische trends documenteren

Kennis:
• Methodes om informatie te vergaren
• Culturele en historische trends

Attitude:
• Bereidheid tot Levens Lang Leren
• Bewust zijn van een breed scala van informatie en verwijzingen

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling
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Artistieke (ontwerp) competenties

Plannen van de voorstelling

Zie ook:

00 00 10 01 Manueel tekenen en documenteren van een lichtplan
00 00 10 02 Tekenen van lichtplan met een CAD systeem
03 0010 01 Manueel tekenen van een podiumopstelling
03 00 10 02 Tekenen van decor met een CAD systeem
30 00 10 01 Vertalen van artistieke concepten in technische ontwerpen
40 10 20 01 Maken en onderhouden van een systeemoverzicht
40 10 50 01 Archiveren / documenteren van een voorstelling
70 56 10 01 Begroting voorbereiden
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30 10 10 01 Tekstanalyse

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Het analyseren van de dramaturgie, vorm, thema's en de structuur van een toneelstuk, script
of libretto om een gestructureerde basis te creëren voor het ontwerpproces van een specifieke
voorstelling.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Tekstanalyse

Vaardigheden:
• Tekst lezen
• Tekst analyseren
• Dramaturgische structuur analyseren
• Betekenis van het script analyseren
• De bedoelingen van de auteur analyseren
• Sociologische context analyseren
• Historische context analyseren
• Historische context onderzoeken
• Productie in dramaturgische scènes verdelen
• Elke scène en zijn hoofdthema analyseren
• Dramaturgische cues en evoluties markeren

Kennis:
• Vorm en structuur van toneelstukken
• Dramatische stijlen
• Theorieën en stijlen van de belangrijkste toneelschrijvers in de geschiedenis van het theater
• Theorieën van belangrijke periodes in de geschiedenis van het theater
• Geschiedenis van verschillende stijlen
• Historische productiemethodes
• Historische productietechnieken
• Theaterarchitectuur en theaterbouw

Attitude:

Autonomie:
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30 10 10 02 Partituuranalyse

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Het analyseren van de partituur, vorm, thema's en structuur van de muziek, om een
gestructureerde basis te creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Partituuranalyse

Vaardigheden:
• Partituur lezen (de muziek)
• Structuur analyseren
• Relatie met de productie analyseren
• Sociologische context analyseren
• Historische context analyseren
• Historische context onderzoeken
• Productie in dramaturgische scènes verdelen
• Elke scène en zijn hoofdthema analyseren
• Dramaturgische cues en evoluties markeren
• Cues in de partituur aanduiden in relatie tot de podiumactiviteiten

Kennis:
• Muziek notatie
• Basiskennis van de muziektheorie
• Vorm en structuur van toneelstukken
• Dramatische stijlen
• Theorieën en stijlen van de belangrijkste componisten in de geschiedenis van het theater
• Theorieën van belangrijke periodes in de geschiedenis van het theater
• Geschiedenis van verschillende stijlen
• Historische productiemethodes
• Historische productietechnieken
• Theaterarchitectuur en theaterbouw

Attitude:

Autonomie:
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30 10 10 03 Analyseren van een artistiek concept gebaseerd op de
podiumactiviteiten

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Analyseren van het artistiek concept, de vorm en de structuur van een live optreden op basis
van waarneming van repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het
ontwerpproces van een specifieke productie.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Artistiek concept analyseren op basis van podiumactiviteiten

Vaardigheden:
• Podiumactiviteiten observeren
• Podiumactiviteiten documenteren
• Podiumactiviteiten analyseren
• Dramaturgische structuur analyseren
• Betekenis van de voorstelling analyseren
• Bedoelingen van de maker analyseren
• Sociologische context analyseren
• Historische context analyseren
• Historische context onderzoeken
• Productie in dramaturgische scènes verdelen
• Elke scène en zijn hoofdthema analyseren
• Dramaturgische cues en evoluties markeren

Kennis:
• Vorm en structuur van toneelstukken
• Dramatische stijlen
• Theorieën en stijlen van de belangrijkste theatermakers uit de geschiedenis
• Theorieën van belangrijke periodes in de geschiedenis van het theater
• Geschiedenis van verschillende stijlen
• Creatie- en improvisatiemethodes
• Historische productiemethodes
• Historische productietechnieken
• Theaterarchitectuur en theaterbouw

Attitude:
• Analytisch
• Gestructureerd

Autonomie:
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30 10 10 04 Onderzoeken van informatie en ideeën

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Het opzoeken van informatie en materiaal voor de ontwikkeling van ideeën en concepten
voor het ontwerp van een specifieke productie, gebaseerd op de analyse van het stuk.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Visuele bronnen, materialen en technieken onderzoeken en kiezen in functie van het ontwerp

Vaardigheden:
• Visuele bronnen verzamelen en onderzoeken
• Materialen, technieken en technologie onderzoeken
• Informatie selecteren die bijdraagt aan de ontwikkeling van het ontwerp
• Het onderzoeksproces documenteren

Kennis:
• De specifieke productie
• Praktische Methodes van onderzoek
• Documentatiemethodes

Attitude:
• Creatief
• Open minded

Autonomie:
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30 10 10 05 Ontwerpconcepten ontwikkelen

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Ontwikkeling van ontwerpideeën en -concepten voor een specifieke productie op basis van
eigen onderzoek, de productie en de visie van de regisseur.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Identificeren en benutten van ontwerpideeën

Vaardigheden:
• Evalueren van de ontwerpdoelstellingen
• Resultaten van het onderzoek gebruiken om ideeën te creëren
• Ideeën zoeken en verkennen die in overeenstemming zijn met het ontwerpconcept
• Onafhankelijk en met anderen werken om nieuwe ideeën te creëren

Kennis:
• Ontwerpmiddelen, -technieken en -technologie
• Methodes om ideeën te genereren

Attitude:
• Creatief
• Open minded
• Zelfkritisch

Autonomie:
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30 10 10 06 Ontwerpideeën delen en ontwikkelen

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Het delen van ontwerpideeën met het artistieke team, de evaluatie van de ideeën in het
geheel van de productie en de verdere ontwikkeling van ideeën, onafhankelijk en met anderen.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Ontwerpideeën delen en ontwikkelen

Vaardigheden:
• Denkwijze en ideeën duidelijk aan andere betrokkenen voorstellen en uitleggen
• Ideeën op verschillende manieren voorstellen (bv. visueel)
• Onbevangen naar ideeën of aanvullingen kijken die mogelijk worden voorgesteld
• Bespreken en evalueren van de ontwikkeling van ideeën met de ontwerpgroep
• De ontwerpideeën van de personen, betrokken bij het artistieke team, respecteren
• Ontwerpdoelstellingen evalueren in de loop van het ontwerpproces
• Openlijk reageren op mogelijke suggesties of ontwerpvoorstellen van het artistieke team
• Identificeren van de gevolgen van veranderende ideeën en hierover onderhandelen en

overeenstemming bereiken met anderen in het team
• Samenwerken met anderen om eigen ideeën te ontwikkelen

Kennis:
• Methodes om initiële ontwerpideeën te presenteren
• Een breed inzicht in de verschillende gebieden van het ontwerpen
• Ontwerpmiddelen, -technieken en -technologie
• Methodes om ideeën te genereren

Attitude:
• Creatief
• Open minded
• Zelfkritisch

Autonomie:
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30 10 10 07 Gedetailleerde ontwerpvoorstellen presenteren

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Het voorbereiden en presenteren van gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke
productie naar een gemengde groep mensen, met inbegrip van technisch, artistiek en leidinggevend
personeel.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Afgewerkt ontwerpvoorstel voorbereiden

Vaardigheden:
• Opstellen van duidelijke en beknopte informatie die de ontwerpaanpak verklaart (referentie

materialen, enz.)
• Gedetailleerde ontwerpinformatie voorbereiden (bv. maquette, definitief ontwerp, tekeningen,

audiobestanden en afdrukken)
• Volledige en accurate technische informatie voorbereiden om de ontwerpeisen te

communiceren
• Informatie voorbereiden over de kosten en productietijd volgens het productieplan

Kennis:
• Voorwaarden voor de realisatie van het ontwerp (bijvoorbeeld de kosten, materialen,

processen, technische en functionele beperkingen)
• Ontwerpmiddelen, -technieken en -technologie
• Methodes om ideeën te presenteren

Ontwerpvoorstel presenteren

Vaardigheden:
• Voorstellen duidelijk en nauwkeurig presenteren
• Presenteren van accurate technische informatie en de voorwaarden voor realisatie
• Het tijdschema en de kosten voor realisatie presenteren
• Vragen nauwkeurig en aangepast aan de vakgebied van de ontvanger beantwoorden.

Kennis:
• Methodes voor het presenteren van ontwerpideeën
• Prioriteiten in het geven van informatie begrijpen
• Beheersen van de artistieke en technische terminologie

Attitude:
• Probleemoplossende houding
• Kijken door de ogen van de verschillende afdelingen
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Artistieke (ontwerp) competenties

Voorbereiden van de voostelling

Zie ook:

70 56 00 08 Begroting updaten
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30 10 20 01 Zorg dragen voor de kwaliteit van het ontwerp tijdens de realisatie

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Ervoor zorgen dat de artistieke kwaliteit van het ontwerp wordt weerspiegeld in het
definitieve resultaat. Dit omvat de follow-up van ateliers en het artistieke team.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Voorbereiden van de voostelling

Elementen:

Zorg dragen voor de kwaliteit van het ontwerp tijdens de realisatie

Vaardigheden:
• Verduidelijken van het ontwerp aan het betrokken personeel
• Ervoor zorgen dat het personeel uw ontwerp duidelijk begrijpt
• Bespreken en bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten van het ontwerp, de aard van de

materialen, apparatuur en locaties die nodig zijn
• Resultaten van de ateliers opvolgen
• Alternatieve technische oplossingen voorstellen en bespreken om de doelstellingen van het

ontwerp te bereiken
• Controleren of de resultaten van andere disciplines interfereren met het ontwerp
• Problemen tussen de verschillende ontwerpen bespreken

Kennis:
• Het ontwerpconcept
• Eisen van de ontwerprealisatie (bijvoorbeeld kosten, materialen, processen, technische en

functionele beperkingen)

Attitude:
• Probleemoplossende houding
• Respect voor de artistieke kwaliteit van de productie



TTT-LPT project - Artistieke Competenties

25

30 10 20 02 Aanpassing van bestaande ontwerpen aan gewijzigde
omstandigheden

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Het aanpassen van een bestaand ontwerp aan veranderde omstandigheden en het
waarborgen dat de artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp wordt weerspiegeld in het
eindresultaat. Dit kan het aanpassen zijn aan een ander zaal, een tournee of een repertoire (rotatie)
situatie.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Voorbereiden van de voostelling

Elementen:

Aanpassing van bestaande ontwerpen aan gewijzigde omstandigheden

Vaardigheden:
• Analyseren van het ontwerp
• Analyseren van de gewijzigde omstandigheden
• Aanpassing van het ontwerp met respect voor het oorspronkelijke ontwerpidee
• Voorzien van de gevolgen en deze communiceren naar andere afdelingen
• Documenteren van noodzakelijke veranderingen
• Verdelen van bijgewerkte ontwerpdocumenten aan relevante personen

Kennis:
• Het ontwerpconcept
• Technieken en diverse technische oplossingen
• Technische- en uitvoeringsbeperkingen van de beschikbare technologie
• Eisen van de ontwerprealisatie (bijvoorbeeld kosten, materialen, processen, technische en

functionele beperkingen)

Attitude
• Probleemoplossende houding
• Respect voor het oorspronkelijke ontwerp
• Respect voor de artistieke kwaliteit van de productie

Autonomie:
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Artistieke (ontwerp) competenties

Repetitie

Zie ook:

40 10 30 01 Maken en onderhouden van een script voor een voorsteling
02 00 30 04 Partituren lezen
50 20 40 01 Communiceren tijdens een voorstelling
70 30 00 03 Voorbereiden en verdelen van documentatie
70 31 20 01 Plannen van changementen tijdens een optreden
70 31 40 01 Een voorstelling cuen
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30 10 30 01 Bijwerken van de ontwerpresultaten tijdens repetities

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Het bijwerken van de ontwerpresultaten op basis van waarneming van het podiumbeeld
tijdens de repetities, met name wanneer de verschillende ontwerpen en de actie zijn geïntegreerd.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: repetitie

Elementen:

Bijwerken van de ontwerpresultaten tijdens repetities

Vaardigheden:
• Repetities observeren
• Analyseren van de interactie van ontwerpen en podiumactie
• Evalueren met het artistieke team, de operators en het productiepersoneel
• Voorstellen van correcties aan andere ontwerpen
• Voorstellen van correcties aan podiumactie
• Bijwerken van het eigen ontwerp
• Communiceren van veranderingen

Kennis:
• Repetitieproces
• Het ontwerp
• Technieken en diverse technische oplossingen
• Technische- en uitvoeringsbeperkingen van de beschikbare technologie
• Eisen van de ontwerprealisatie (bijvoorbeeld kosten, materialen, processen, technische en

functionele beperkingen)

Attitude:
• Probleemoplossende houding
• Geduld
• Respect voor het team
• Respect voor de artistieke kwaliteit van de productie
• Respect voor het artistieke concept

Autonomie:
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30 10 30 02 Coachen van uitvoerend personeel voorstelling

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Personeel betrokken bij de bediening van een voorstelling coachen over de acties die
invloed hebben op de kwaliteit van het ontwerp. Dit kan over cues, timing of beweging in relatie tot de
productie gaan.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: repetitie

Elementen:

Coachen operators

Vaardigheden:
• Gepaste ontwerpdocumenten verdelen
• Bespreken van de taken van elk lid van het team in relatie tot het ontwerp
• Repeteren met de operators
• De technieken en processen voor het uitvoeren van de voorstelling volgen
• Richtlijnen geven over maatregelen in geval van een probleem

Kennis:
• Basiskennis van coaching
• Communicatiemethodes

Attitude:
• Geduld
• Respect voor het team

Autonomie:
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Artistieke (ontwerp) competenties

Uitvoeren van de voorstelling
Zie ook:

00 00 40 02 Observeren van de voorstelling en de artistieke kwaliteit bewaren
03 00 00 01 De visuele kwaliteit van het decor en de decoratie verzekeren
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30 10 40 01 Kwaliteitscontrole van ontwerpresultaten tijdens een
voorstellingsreeks

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Controle of de kwaliteit van het ontwerp op niveau wordt gehouden tijdens een
voorstellingsreeks.

Vakgebied: Artistiek (ontwerp)

Plaats in het proces: Uitvoeren van de voorstelling

Elementen:

Kwaliteitscontrole van resultaten van het ontwerp

Vaardigheden:
• Controleren of de kwaliteit van het ontwerp wordt gehandhaafd
• Evalueren met de operators en het productiepersoneel
• Voorstellen van alternatieven of verbeteringen
• Communiceren met de betreffende diensten over noodzakelijk onderhoud

Kennis:
• Het ontwerp
• Technieken en diverse technische oplossingen

Attitude
• Geduld
• Respect voor het team

Autonomie:
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Management (Algemeen)

Onafhankelijk of the proces

Zie ook:
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70000001 Onderhandelen over contracten

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Werkopdrachten onderhandelen met klanten

Vakgebied: Management (algemeen)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Onderhandelen

Vaardigheden:
• Preciseren van voorwaarden voor opdrachten
• Zorgen dat faciliteiten voldoende aan de productie-eisen
• Duidelijk onderhandelen over de vereiste taken en de resultaten
• De taken in schema brengen
• Onderhandelen over vergoedingen volgens de vereiste taken en resultaten
• Onkosten of dagvergoedingen bespreken
• Copyright bespreken
• Procedures voor wijzigingen in de planning afspreken
• Ervoor zorgen dat promotiemateriaal en naamvermeldingen relevant zijn
• Ervoor zorgen dat contracten op tijd gemaakt worden

Kennis:
• Juridische achtergrond van contracten
• Productie-eisen
• Praktijken uit de sector
• Collectieve arbeidsovereenkomsten

Attitude:

Autonomie:
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Management (Zichzelf)

Onafhankelijk of the proces

Zie ook:
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70100001 Persoonlijk tijd management

Niveau: 2

Status: Akkoord

Context: Het beheren van het tijdschema binnen de eigen werkomgeving

Vakgebied: Management (zichzelf)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Plannen en beheren van het persoonlijk tijdschema

Vaardigheden:
• De hoeveelheid tijd inschatten die nodig is voor het uitvoeren van geplande activiteiten
• Werkzaamheden plannen en de prioriteiten stellen in overeenstemming met de vastgestelde

doelstellingen en het organisatorische beleid
• Verifiëren met planning van anderen
• Onderbrekingen van geplande werkzaamheden vermijden
• Ruimte voor onvoorziene omstandigheden voorzien
• De voortgang ten opzichte van de planning controleren
• Feedback geven aan andere betrokkenen in geval van (voorziene) problemen

Kennis:
• Organisatorisch beleid en de vastgestelde doelstellingen
• Planningsystemen

Attitude:
• Proactief
• Zich bewust van de werkomgeving

Autonomie:
• Beheren van eigen tijdschema

Documenteren en actualiseren van eigen tijdschema

Vaardigheden:
• Het tijdschema documenteren
• Juiste planningsysteem gebruiken
• De voortgang opvolgen en het tijdschema actualiseren, rekening houdend met de gevolgen

van veranderingen

Kennis:
• Basiskennis van time management
• De productieplanning in de werkomgeving

Attitude:
• Proactief
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70100002 Continu ontwikkelen van eigen praktijk

Niveau: 2

Status: Akkoord

Context: Het hele proces van formeel en informeel Levens Lang Leren ter verbetering van het eigen
functioneren in de werkomgeving.

Vakgebied: Management (Zichzelf)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Eigen behoeften tot ontwikkeling identificeren

Vaardigheden:
• Zichzelf informeren over nieuwe evoluties in relatie tot de eigen functie
• Behoefte aan persoonlijke ontwikkeling identificeren ten opzichte van de behoeften van de

organisatie en de huidige werkzaamheden
• Behoefte aan persoonlijke ontwikkeling identificeren ten opzichte van persoonlijke doelen
• Feedback van anderen krijgen en gebruiken over persoonlijke prestaties om behoeften aan

persoonlijke ontwikkeling vast te stellen

Kennis:
• Nieuwe evoluties in relatie tot de eigen functie en de organisatie

Attitude:
• Open-minded
• Gemotiveerd om te leren en zichzelf te ontwikkelen

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor het waarborgen van je eigen ontwikkeling

Plannen van de persoonlijke ontwikkeling

Vaardigheden:
• Realistische doelstellingen stellen
• Manieren om aan de eigen ontwikkelingsbehoefte te voldoen met andere mensen bespreken

en identificeren
• De eigen ontwikkeling opvolgen

Kennis:
• Ontwikkelingsmogelijkheden

Attitude:
• Bereid tot zelfontplooiing

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor het waarborgen van je eigen ontwikkeling
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Jezelf ontwikkelen

Vaardigheden:
• Zich vertrouwd maken met nieuwe zaken, relevant voor de eigen taak
• Informatie zoeken ter ondersteuning van de ontwikkeling
• Kennis en methodes verwerven ter ondersteuning van de ontwikkeling

Kennis:
• Methodes voor het zoeken naar relevante en gevalideerde vorming

Attitude:
• Bereidheid tot Levens Lang Leren

Autonomie:
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70100005 Documenteren van de eigen praktijk

Niveau: 2

Status: Akkoord

Context: Het documenteren van eigen werk voor verschillende doeleinden zoals beoordeling,
sollicitaties etc.

Vakgebied: Management (Zichzelf)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Documenteer uw eigen praktijk

Vaardigheden:
• Werk en carrière documenteren
• Relevante bewijzen en documentatie selecteren
• Ervoor zorgen dat de documentatie relevant is voor het beoogde doel
• Informatie aanpassen en vormgeven aan de behoeften of formaten van de ontvangers

Kennis:
• Behoeften van de ontvanger

Attitude:

Autonomie:
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Management (Team)

Onafhankelijk of the proces

Zie ook:
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70200001 Leidinggeven aan een team

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Leiden en begeleiden van een groep mensen met het oog op het halen van de verwachte
resultaten binnen een bepaalde tijdlijn en met de voorziene middelen.

Vakgebied: Management (Team)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Leidinggeven aan een team

Vaardigheden:
• Werkzaamheden in voldoende detail aan teamleden uitleggen
• Duidelijk maken wat er wordt verwacht van de mensen in het team
• Mensen doeltreffend motiveren
• Activiteiten aan de hand van het tijdschema opvolgen
• Correcties aanbrengen wanneer zich problemen voordoen met het handhaven van het

tijdschema
• Manier van leidinggeven aanpassen aan verschillende teamleden
• Opbouwende feedback geven

Kennis:
• Motivatiemethodes
• Leiderschapmethodes
• Feedbackmethodes
• Productieproces

Attitude:
• Persoonlijke motivatie
• Inzet voor teamwork

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor het functioneren van het team

Toezicht houden op een team

Vaardigheden:
• Toezicht houden op de werkzaamheden van de teamleden
• Het werk tegen de verwachte resultaten afmeten
• Corrigerende maatregelen nemen wanneer zich problemen voordoen met de resultaten
• Opbouwende feedback geven
• Aanbevelen hoe teamleden hun werk kunnen verbeteren

Kennis:
• Feedbackmethodes
• Leiderschapmethodes
• Managementmethodes
• Productiebehoeften

Attitude:
• Toegewijd aan de productie

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de resultaten van het team



TTT-LPT project - Management Competence units

40

70200004 Beoordelen van een team

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Beoordelen van het team en haar leden ter verbetering van de methodes en resultaten van
het werk en om te helpen met de professionele ontwikkeling van de teamleden.

Vakgebied: Management (Team)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Beoordelen van een team

Vaardigheden:
• Noodzakelijke informatie verzamelen
• Informatie evalueren
• Beoordelen van de acties van de individuele teamleden
• Beoordelen van het teamwerkproces
• Opbouwende feedback geven
• Ervoor zorgen dat feedback gebaseerd is op een objectieve beoordeling
• Ervoor zorgen dat feedback aangepast is aan het individu
• Ervoor zorgen dat feedback wordt begrepen
• Mogelijkheden geven aan teamleden om te reageren op feedback
• Aanbevelen hoe teamleden hun werk kunnen verbeteren

Kennis:
• Beoordelingsprocessen
• Motivatiemethodes

Attitude:
• Kwaliteitsbewust

Autonomie:
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70200007 Een vergadering voorzitten

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Het voorzitten van een vergadering van een groep mensen met het oog op het formuleren
van besluiten die uitgevoerd worden door de groep

Vakgebied: Management (Team)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Een vergadering voorzitten

Vaardigheden:
• Coördineren van de agenda
• Prioriteit van onderwerpen bepalen
• Duidelijke tijdlimieten stellen voor elk onderwerp
• Zorgen voor een gelijke kans voor elke mening
• Modereren tussen meningen
• Chaotische discussies vermijden
• Conclusies formuleren
• Beslissingen nemen
• Ervoor zorgen dat alle deelnemers de conclusies begrijpen
• Ervoor zorgen dat alle onderwerpen op de agenda worden behandeld

Kennis:
• Onderhandelingsmethodes
• Methodes om conflicten te hanteren
• Besluitvormingstechnieken
• Time managementtechnieken

Attitude:
• Openstaan voor verschillende meningen

Autonomie:
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Management (Team)

Plannen van de voorstelling

Zie ook:
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70201002 Teamwerk plannen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Plannen van de werkzaamheden van een groep mensen om aan tijds- en kwaliteitseisen
te voldoen

Vakgebied: Management (Team)

Plaats in het proces: plannen voorstelling

Elementen:

Teamwork plannen

Vaardigheden:
• Uit te voeren taken bepalen
• Vaardigheden en competenties van mensen vaststellen
• De deadlines oplijsten
• Rekening houden met activiteiten van andere teams die uw team beïnvloeden
• Plannen van de opeenvolging van de taken
• Taken en vaardigheden op elkaar afstemmen
• Een duidelijke planningstrategie ontwikkelen voor een realistische oplevering binnen budget

en beperkte tijd
• Planning opmaken van activiteiten
• Ervoor zorgen dat de planning realistisch en haalbaar is
• Opstellen van duidelijke planningen die gemakkelijk gevolgd en begrepen kunnen worden

Kennis:
• Het productieproces
• Planningsmethodes
• Time managementmethodes

Attitude:
• Toegewijd aan de productie

Autonomie:
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Management (Vrijwilligers)

Onafhankelijk van het proces

Zie ook:
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70210001 Briefing van vrijwilligers

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Vrijwilligers briefen en introduceren in de professionele werkomgeving

Vakgebied: Management (vrijwilligers)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Vrijwilligers briefen over de eisen en verantwoordelijkheden van het werk

Vaardigheden:
• Doel en de waarde van vrijwilligerswerk uitleggen
• Motiveren tot het bereiken van hoge normen
• Vrijwilligers aanmoedigen en ondersteunen om het werk eigen te maken
• Vrijwilligers aanmoedigen en ondersteunen om tegemoet te  komen aan hun uiteenlopende

behoeften, capaciteiten en mogelijkheden
• Voorstellen van de organisatorische structuur
• Voorstellen van de organisatorische procedures
• Voorstellen van veiligheidsprocedures
• Individuele verantwoordelijkheden bespreken
• Werkmethodes bespreken
• Communicatieprocedures bespreken
• Mededelingen aanpassen aan de ontvanger

Kennis:
• Organisatiestructuur
• Organisatieprocedures
• Gezondheids- en veiligheidsprocedures

Attitude:
• Respect voor de rol van de vrijwilliger

Autonomie:
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70210002 Ondersteunen van vrijwilligers

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Opvolgen vrijwilligers tijdens hun activiteiten

Vakgebied: Management (vrijwilligers)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Ondersteunen vrijwilligers tijdens vrijwilligerswerk

Vaardigheden:
• Vrijwilligerswerk opvolgen
• Problemen identificeren wanneer ze zich voordoen
• Gevolgen van het probleem identificeren
• Deze aan de betrokkenen communiceren
• Communicatie aanpassen aan de doelgroep
• Feedback geven aan relevante afdelingen
• Zorgen voor tijdelijke ondersteuning om problemen te overwinnen

Kennis:
• Behoefte van vrijwilligers aan ondersteuning
• Beperkingen van vrijwilligerswerk

Attitude:
• Het bevorderen van een sfeer waarin mensen niet de schuld krijgen van het probleem
• Het bevorderen van een sfeer waarin problemen worden gezien als een kans om te leren

Autonomie:
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Management (Productie)

Onafhankelijk van het proces

Zie ook:
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70300003 Voorbereiden en verdelen van documentatie

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Documentatie voorbereiden en verspreiden zodat iedereen die betrokken is bij de productie
de laatste informatie ontvangt

Vakgebied: Management (productie)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Voorbereiden en verdelen van documentatie

Vaardigheden:
• Alle relevante informatie verzamelen
• Juistheid van de informatie controleren
• Ervoor zorgen dat de benodigde informatie aanwezig en op tijd is
• De informatie selecteren die nodig is voor de ontvanger
• Duidelijke en begrijpelijke documenten maken
• Documenten presenteren in een formaat dat het beste past bij het doel
• Ervoor zorgen dat de documenten gemakkelijk verspreidbaar zijn
• Documenten regelmatig updaten
• Ervoor zorgen dat updates de meest recente informatie bevatten
• Ervoor zorgen dat herziening- en de versienummers duidelijk zijn
• De documenten onder juiste mensen verdelen
• De juiste mensen informeren over de documenten en de updates
• Documenten gemakkelijk toegankelijk maken
• De documenten veilig en wel op een afgesproken locatie bewaren

Kennis:
• Productieproces
• Context van een document
• Methodes voor het organiseren van de inhoud
• Behoeften van ontvangers
• Het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van gegevens
• Belang van deadlines
• Documentatieproces
• Documentatie hulpmiddelen

Attitude:

Autonomie:
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70300007 Werkdruk opvolgen

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: De werklast van een productie opvolgen om de productie binnen de wettelijke grenzen en
voorziene werklast te houden

Vakgebied: Management (productie)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Opvolgen van de werkdruk

Vaardigheden:
• Productieplanning controleren
• Verslagen werkduur verzamelen
• Nakijken of de werklast binnen de wettelijke grenzen blijft
• Verslagen werkduur vergelijken met het productieplanning
• De resultaten extrapoleren naar toekomstige acties
• Indien nodig correcties voorstellen
• Productiewerklast documenteren
• Communiceren met relevante afdelingen

Kennis:
• Gewenste resultaten van de productie
• Verschillende activiteiten van de productie
• Personeelswetgeving
• Organisatorische procedures

Attitude:
• Sociale verantwoordelijkheidszin
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Management (Productie)

Plannen van de voorstelling

Zie ook:
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70301001 Analyse en raming van productiebehoeften

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Analyse en raming van de behoeften van de productie op basis van het ontwerp

Vakgebied: Management (Productie)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Productie-eisen identificeren

Vaardigheden:
• Het doel, de doelstellingen en objectieven van de productie bevestigen
• Informatie verzamelen van relevante personen
• Benodigde apparatuur inschatten
• Benodigde personeelsinzet inschatten om de productiedoelstellingen te halen
• Financiële behoeften ramen
• Benodigde middelen ramen
• Behoeften aan vervoer evalueren
• Ervoor zorgen dat de interpretatie het artistieke concept weerspiegelt
• Overeenstemming bereiken met alle afdelingen over de resultaten van de analyses
• Communiceren met de bevoegde diensten

Kennis:
• Gewenste output van de productie
• Procedures voor financiële controle
• De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van anderen binnen de organisatie

Attitude:

Autonomie:
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70301002 Productieactiviteiten plannen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Toewijzing van personeel, middelen en tijd voor een productie

Vakgebied: Management (productie)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Personeel plannen

Vaardigheden:
• Ervoor zorgen dat de productie-eisen up-to-date zijn
• De vereiste functies van het team in verschillende acties definiëren
• Overleggen met de relevante mensen om ervoor te zorgen dat de technische functies duidelijk

worden geïdentificeerd voor een bepaalde productieperiode
• Zich verzekeren dat de medewerkers over relevante competenties beschikken
• Een team inclusief back-up samenstellen om aan productie-eisen te voldoen
• Communiceren met relevante afdelingen
• De werkdruk vaststellen aan de hand van de gewenste resultaten

Kennis:
• Competenties van het beschikbare personeel
• Verschillende activiteiten in de productie
• Gewenste resultaten van de productie
• Organisatorische procedures

Productiemiddelen identificeren

Vaardigheden:
• Geldige en betrouwbare bronnen van informatie gebruiken om productie-eisen voor de

verschillende afdelingen te identificeren
• Ervoor zorgen dat de productie-eisen up-to-date zijn
• De middelen toewijzen volgens de productieactiviteiten
• Faciliteiten toewijzen volgens de productieactiviteiten
• Communiceren met relevante afdelingen

Kennis:
• Beschikbare middelen
• Gewenste resultaten van de productie
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Productietijdlijn definiëren

Vaardigheden:
• Productietaken definiëren die beheersbaar, meetbaar en haalbaar zijn
• De productie plannen door het afstemmen van de nodige apparatuur, processen en arbeid
• De productie tijdlijn definiëren binnen de doelstelling en de eigenschappen van de productie

en de gekende beperkingen
• De productietijdlijn met de relevante mensen controleren
• Aanpassingen maken gebaseerd op feedback
• De overeengekomen tijdlijn bevestigen
• de deadlines van de verschillende productieteams definiëren

Kennis:
• De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van anderen
• Gewenste output van de productie
• Bewust zijn van de activiteiten buiten uw controle die uw productietijdlijn beïnvloeden
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70301003 Productieactiviteiten plannen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Coördineren van de planning van het hele productieproces

Vakgebied: Management (Productie)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Productieactiviteiten in schema brengen

Vaardigheden:
• Productietijdlijn updaten
• Coördineren van personeelsplanning
• Coördineren planning van de middelen
• Coördineren planning van lokalen
• Coördineren van transportplanning
• Combineren van verschillende planningen in een master productieplanning
• Tegenstrijdige elementen identificeren
• Zorgen voor een productieplanning die beheersbaar en haalbaar is
• Informatie nauwkeurig en snel aan de juiste mensen communiceren
• Het activiteitenschema bevestigen met de juiste mensen
• Informatie filteren volgens de behoeften van ontvangers
• Ervoor zorgen dat alle informatie wordt begrepen
• Nieuwe productieplanningen regelmatig communiceren en aanpassen bij veranderingen in de

belangrijkste variabelen
• Rekening houden met feedback bij het maken van herzieningen
• Alle documentatie met betrekking tot de productieplanning nauwkeurig volgens vastgelegde

procedures onderhouden

Kennis:
• Gewenste resultaten van de productie
• De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van anderen
• Voorzien personeel
• Voorziene middelen
• Organisatorische procedures
• Productiesystemen en acties
• Informatiebehandeling
• Planningsmethodes
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70301004 Personeel plannen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Plannen van het personeel van de gehele productie

Vakgebied: Management (productie)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Personeel plannen

Vaardigheden:
• Productietijdlijn updaten
• De beschikbaarheid controleren met de juiste personen
• De werkdruk plannen volgens de productie-eisen, gekende beperkingen en de gewenste

resultaten
• Zorgen voor een productieplanning die beheersbaar en haalbaar is
• Ervoor zorgen dat de personeelsplanning binnen de wettelijke grenzen valt
• De geplande activiteiten met de juiste mensen bevestigen
• Informatie nauwkeurig en snel aan de juiste mensen communiceren
• Informatie filteren volgens de behoeften van ontvangers
• Ervoor zorgen dat alle informatie wordt begrepen
• Nieuwe productieplanningen regelmatig communiceren en aanpassen bij veranderingen in de

belangrijkste variabelen
• Rekening houden met feedback bij het maken van herzieningen
• Alle documentatie met betrekking tot de productieplanning nauwkeurig volgens vastgelegde

procedures onderhouden

Kennis:
• Gewenste resultaten van de productie
• De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van anderen
• Voorzien personeel
• Organisatorische procedures
• Personeelswetgeving
• Productiesystemen en operaties
• Informatiebehandeling
• Planningsmethodes

Attitude:
• Sociale verantwoordelijkheid
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70301005 Transport plannen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Transport voor de hele productie plannen

Vakgebied: Management (productie)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Transport plannen

Vaardigheden:
• Productietijdlijn updaten
• Benodigde transport identificeren
• De beschikbaarheid van alle transportmiddelen controleren
• Transport plannen volgens de productie-eisen, gekende beperkingen en de gewenste

resultaten
• Zorgen voor behandelingsmaterialen
• Zorgen voor een transportplanning die beheersbaar en haalbaar is
• Ervoor zorgen dat de transportplanning binnen de wettelijke grenzen valt
• De geplande activiteiten met de juiste mensen bevestigen
• Informatie nauwkeurig en snel aan de juiste mensen communiceren
• Informatie filteren volgens de behoeften van ontvangers
• Transportdocumenten voorbereiden
• Ervoor zorgen dat alle informatie wordt begrepen
• Nieuwe transportplanningen regelmatig communiceren en aanpassen bij veranderingen in de

belangrijkste variabelen
• Rekening houden met feedback bij het maken van herzieningen
• Alle documentatie met betrekking tot de productieplanning nauwkeurig volgens vastgelegde

procedures onderhouden

Kennis:
• Gewenste resultaten van de productie
• Transportsystemen
• Wetgeving transport
• Transportprocedures
• De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van anderen
• Organisatorische procedures
• Productiesystemen en operaties
• Douanewetgeving
• Informatiebehandeling
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70301006 Reis- en verblijfskosten personeel plannen en organiseren

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Reis en verblijf van personeel plannen en organiseren om te voldoen aan de productie-eisen

Vakgebied: Management (productie)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Reizen plannen en organiseren

Vaardigheden:
• De beschikbaarheid van de medewerkers controleren
• De locatie van het personeel controleren
• Het productieschema controleren
• De bagage-eisen controleren
• De speciale behoeften controleren
• Reismethodes en -kosten vergelijken
• De reismethodes kiezen
• Reis bevestigen aan het personeel
• Reserveren
• Communiceren met relevante afdelingen
• Reisprogramma voorbereiden
• Alle reisinformatie documenteren
• Reisdocumenten uitdelen
• Benodigde reisdocumenten van het personeel controleren

Kennis:
• Beschikbaar budget
• Milieueffecten van verschillende manieren van reizen
• Reismethodes
• Reisdocumenten
• Productieplanning
• Documenten die nodig zijn voor de bestemming
• Organisatorisch beleid en procedures

Attitude:
• Sociale verantwoordelijkheid
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Plannen en organiseren accommodatie

Vaardigheden:
• Het productieschema controleren
• Controleren welke accommodatie nodig is
• De speciale behoeften controleren
• Opties en kosten accommodatie vergelijken
• Accommodatie kiezen
• Accommodatie bij het personeel bevestigen
• Reserveren
• Naar relevante afdelingen communiceren
• Accommodatieschema voorbereiden
• Alle accommodatie documenteren
• Documenten accommodatie uitdelen
• Benodigde reisdocumenten van het personeel controleren

Kennis:
• Beschikbaar budget
• Verschillende soorten accommodatie
• Documentatie accommodatie
• Accommodatieschema
• Documenten die nodig zijn voor de accommodatie
• Organisatorisch beleid en procedures

Attitude:
• Sociale verantwoordelijkheid
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Management (Voorstelling)

Plannen van de voorstelling

Zie ook:
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70312001 Plannen van changementen tijdens een optreden

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Plannen van alle technische handelingen van een voorstelling met het oog op een efficiënte
en vlotte technische uitvoering die het artistieke resultaat verzekert. Dit is de voorbereidingsfase van
het cue-en van de voorstelling.

Vakgebied: Management (voorstelling)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Changementen plannen

Vaardigheden:
• Analyseren van de behoefte aan technische en acteurscues
• De volgorde van acties organiseren tijdens elke fase van de uitvoering
• De beschikbare tijd om iedere bewerking uit te voeren inschatten
• Het aantal technici ramen om iedere bewerking uit te voeren
• Planning met andere afdelingen dubbel checken
• Cues en acties documenteren
• Feedback geven aan andere betrokkenen in geval van onvoorziene problemen

Kennis:
• De productie-eisen
• Technische oplossingen en beperkingen
• Organisatorisch beleid
• Planningsystemen
• Cuemethodes

Attitude:
• Proactief

Autonomie:
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Management (Voorstelling)

Uitvoeren van de voorstelling

Zie ook:
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70314001 Coördineren van de aanvangscontrole van de voorstelling

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Het coördineren van de aanvangscontrole(s) van een voorstelling met het oog op een
veilige, optimale werkomgeving die klaar is om de show te starten.

Vakgebied: Management (voorstelling)

Plaats in het proces: Uitvoeren van de voorstelling

Elementen:

Aanvangscontroles plannen

Vaardigheden:
• Informatie van verschillende afdelingen verzamelen
• De behoefte aan aanvangscontroles definiëren
• Analyseren van risico's die zich tijdens de controles voordoen
• De juiste volgorde van de uit te voeren de controles definiëren
• Aanvangscontrolelijsten en rapporten voorbereiden
• Efficiënte instructies en procedures schrijven

Kennis:
• Good practices verschillende gebieden van het werk
• Aanvangsprocedures

Attitude:
• Proactief
• Bewust van veiligheid

Autonomie:

Aanvangscontroles coördineren

Vaardigheden:
• Verantwoordelijken voor delen van de aanvangscontrole instrueren
• Ervoor zorgen dat de controles nauwkeurig worden uitgevoerd
• Feedback verzamelen na de aanvangscontrole
• Beoordelen van de impact van de problemen op de voorstelling
• Geconstateerde problemen aan de betrokken persoon in de productie melden
• Relevante acties nemen voor het oplossen van geconstateerde problemen

Kennis:
• Good practices verschillende gebieden van het werk
• Aanvangsprocedures

Attitude:
• Proactief
• Bewust van veiligheid
• Respect voor de artistieke kwaliteit

Autonomie:



TTT-LPT project - Management Competence units

63

70314001 Een voorstelling cuen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Technische en acteurshandelingen cuen tijdens een voorstelling om een efficiënte en vlotte
uitvoering van het artistieke resultaat te verzekeren.

Vakgebied: Management (voorstelling)

Plaats in het proces: Uitvoeren van de voorstelling

Elementen:

Technische acties cuen

Vaardigheden:

• De tekstbrochure volgen
• Actie op de scène volgen
• Pre-cues geven om de technische crew voor te bereiden op actie
• Controleren of de ploeg klaar is
• Controleren of scène veilig is voor actie
• Controleren of de vorige changementen klaar zijn
• Uitvoerders cues geven overeenkomstig het changement
• Controleren of de ploeg reageert
• De resultaten controleren
• Acties corrigeren indien nodig
• Reageren op problemen of onverwachte gebeurtenissen

Kennis:

• Het verwachtte resultaat
• Tekstbrochure
• Cuelijsten

Attitude:

• Flexibel
• Geconcentreerd
• Stress bestendig
• Improvisatie attitude

Autonomie:

• Verantwoordelijk voor het verloop van de voorstelling
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Acteurs cuen

Vaardigheden:

• De tekstbrochure volgen
• Actie op de scène volgen
• Pre-cues geven om de acteurs voor te bereiden op actie
• Controleren of de acteurs klaar zijn
• Acteurs cues geven overeenkomstig het changement
• Controleren of de acteurs reageren
• Acties corrigeren indien nodig
• Reageren op problemen of onverwachte gebeurtenissen

Kennis:

• Het verwachtte resultaat

Attitude:

• Geconcentreerd
• Stress bestendig
• Improvisatie attitude

Autonomie:

• Verantwoordelijk voor het verloop van de voorstelling
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70314001 Het verloop van een voorstelling beheren

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Beheren of toezicht houden op en evalueren van het verloop van een voorstelling.

Vakgebied: Management (voorstelling)

Plaats in het proces: Uitvoeren van de voorstelling

Elementen:

Het verloop van een voorstelling beheren

Vaardigheden:

• Ervoor zorgen dat de technische ploeg en de acteurs zijn aanwezig
• Ervoor zorgen dat podium en uitrusting veilig zijn en functioneren
• Ervoor zorgen dat crew en artiesten kunnen werken in optimale omstandigheden
• Communiceren met alle afdelingen, waaronder onthaal
• Reageren op problemen of onverwachte gebeurtenissen die invloed hebben op de voorstelling
• Het verloop van de voorstelling evalueren
• Feedback geven aan relevante afdelingen

Kennis:

• Procedures voor het draaien van een voorstelling
• Procedures van niet-podium afdelingen (zoals onthaalpersoneel)
• Evaluatiemethodes

Attitude:

Autonomie:
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Management (Technische middelen)

Onafhankelijk van het proces

Zie ook:
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70510003 De voorraad technische middelen beheren

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Beheer en toezicht op de voorraad technische middelen zodat op tijd aan de productie-eisen
kan voldaan worden

Vakgebied: Management (Technische middelen)

Plaats in het proces: Onafhankelijk van het proces

Elementen:

De voorraad technische middelen beheren

Vaardigheden:
• Opvolgen van voorraden
• Aanvragen verwerken
• Alternatieven voorstellen
• Middelen toewijzen
• Bewaken van deadlines
• Feedback geven aan relevante afdelingen
• Bewegingen van de technische middelen opvolgen
• Kwaliteitsdossier van technische middelen bijhouden
• Toekomstige aankoopbeslissingen voorstellen

Kennis:
• Methodes van stockbeheer
• Relevante technische kennis
• In-house voorraad
• Productieschema's en deadlines

Attitude:
• Nauwkeurigheid

Autonomie:
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70510004 Coördineren en beheren van huur en aankoop

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Coördinatie en beheer van het voorzien van middelen op een kostenefficiënte manier op het
niveau van de organisatie

Vakgebied: Management (Technische middelen)

Plaats in het proces: Onafhankelijk van het proces

Elementen:

De noodzaak voor huur of aankoop analyseren

Vaardigheden:
• Onderhandelen met verschillende interne of externe leveranciers
• De haalbaarheid controleren
• Kosten controleren
• De deadlines controleren
• De technische consequenties controleren
• Communiceren met verschillende afdelingen
• Communiceren met verschillende producties
• Huur versus aankoop vergelijken
• Alternatieven voorstellen
• Onderhandelen met de financiële afdelingen

Kennis:
• Leveranciers
• Begrotingen
• Productieplanningen

Attitude:
• Kosteneffectiviteit

Autonomie:
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Omgaan en onderhandelen met leveranciers

Vaardigheden:
• Onderhandelen met verschillende interne of externe leveranciers
• Kostprijs afspreken
• Deadlines afspreken
• Orders plaatsen
• Leveringen plannen
• Feedback geven aan relevante afdelingen

Kennis:
• Leveranciers
• Begrotingen
• Productieplanningen

Attitude:
• Kosteneffectiviteit

Autonomie:
• Orders plaatsen binnen de begroting

Toezicht op huur en inkoop

Vaardigheden:
• Toezicht houden op de ontvangst van goederen
• Toezicht houden op de kwaliteit van de goederen
• Toezicht houden op stockbewegingen
• Passende maatregelen treffen

Kennis:
• Organisatorische procedures
• Veiligheidsvoorschriften
• Relevante technische kennis
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70510005 Ontvangen en toezicht houden op de kwaliteit van goederen

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Goederen ontvangen en accepteren van leveranciers of producties en ervoor zorgen dat  ze
voldoen aan de technische en veiligheidsnormen

Vakgebied: Management (technische middelen)

Plaats in het proces: Onafhankelijk van het proces

Elementen:

Goederen ontvangen

Vaardigheden:
• Controleren op eventuele schade
• De hoeveelheden vergelijken met de documenten
• Controleren dat de artikelen overeenstemmen met de documenten
• Markeren en labelen volgens de organisatorische procedures
• Ervoor zorgen dat de goederen in de stock komen

Kennis:
• Organisatorische procedures

Attitude:

Autonomie:

Bewaken van de kwaliteit van de goederen

Vaardigheden:
• Goederen vergelijken met specificaties
• Testen volgens veiligheidsvoorschriften indien nodig
• De verwachtte kwaliteit van de gebruikte goederen controleren

Kennis:
• Technische kennis van de apparatuur
• Specificaties en functionaliteit onder normale omstandigheden
• Specificaties en functionaliteit onder specifieke voorwaarden
• Sleet onder normale omstandigheden
• Sleet onder specifieke omstandigheden
• Veiligheidsvoorschriften
• Testprocedures
• Wetgeving

Attitude:

Autonomie:
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70510006 De voorraad verbruiksartikelen beheren

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: De voorraad verbruiksgoederen beheren en controleren om op tijd aan de productie-eisen te
kunnen voldoen

Vakgebied: Management (Technische middelen)

Plaats in het proces: Onafhankelijk van het proces

Elementen:

De voorraad verbruiksartikelen beheren

Vaardigheden:
• Opvolgen van voorraden
• Aanvragen verwerken
• Alternatieven voorstellen
• Middelen toewijzen
• Bewaken van deadlines
• Feedback geven aan relevante afdelingen
• Op de hoogte blijven van de voorraden
• Anticiperen op toekomstige noden
• Anderen op de hoogte houden om bestellingen voor te bereiden

Kennis:
• Methodes van stockbeheer
• Eigen voorraad
• Productieplanningen en deadlines

Attitude:
• Nauwkeurigheid

Autonomie:
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Management (Technische middelen)

Plannen van de voorstelling

Zie ook:
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70511001 De behoefte aan technische middelen en verbruiksgoederen
analyseren

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Het definiëren van de benodigdheden op basis van de technische behoeften van de
productie

Vakgebied: Management (Technische middelen)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

De behoefte aan technische middelen analyseren

Vaardigheden:
• Nodige informatie verzamelen
• Analyseren van de noden op basis van verzamelde informatie
• Haalbaarheid controleren
• Technische consequenties controleren
• Communiceren met verschillende afdelingen
• Leveringsvoorwaarden definiëren

Kennis:
• Noden van de verschillende producties
• Noden van de verschillende afdelingen
• Relevante technische kennis
• Huidig(e) ontwerp(en)
• Communicatiemethodes

Attitude:
• Nauwkeurigheid
• Respect voor het ontwerp van de productie
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70511001 Onderhoudswerkzaamheden plannen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Organiseren van het gepland onderhoud

Vakgebied: Management (Technische middelen)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Onderhoudswerkzaamheden plannen en in een werkschema opnemen

Vaardigheden:
• Communiceren tussen afdelingen over de lange termijn planning
• Communiceren over budgetten
• Ontwikkelen van korte tot middellange termijnplanning op basis van de productieplanning
• Lopende onderhoudsactiviteiten in werkschema opnemen
• Ervoor zorgen dat andere afdelingen zich bewust zijn van de planning

Kennis:
• Kennis over time management en planningmethodes

Attitude:

Autonomie:

Voorbereiding van onderhoudsbudgetten

Vaardigheden:
• Noden definiëren
• Kosten definiëren
• Communiceren over budgetten
• Budgetten opstellen om de korte termijn planning te realiseren
• Werken volgens de aankoopprocedures van de organisatie

Kennis:
• Kennis over de begroting van de planning
• Marktkennis
• Methodes voor het opstellen van financiële planning

Attitude:

Autonomie:

Zorgen voor voldoende beschikbare middelen

Vaardigheden:
• Voorraad beheren
• Faciliteiten voorzien o.a. werkplaatsen en uitrusting
• Bekwaam personeel plannen

Kennis:
• kennis van onderhoudsprocedures

Attitude:
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70511002 Technische middelen en verbruiksgoederen plannen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Planning en verdeling van technische middelen en hulpstoffen gebaseerd op eerder
gemaakte analyses

Vakgebied: Management (Technische middelen)

Plaats in het proces: Plannen van de voorstelling

Elementen:

Technische middelen plannen

Vaardigheden:
• Alternatieven voorstellen
• Middelen toewijzen aan de verschillende afdelingen
• Middelen toewijzen aan verschillende producties
• Feedback geven aan de productie
• Feedback geven aan financiële afdelingen
• Leveringsschema opstellen
• Minimumvoorraad bepalen

Kennis:
• Eigen voorraad
• Voorraad bij leveranciers
• Relevante technische kennis
• Technische middelen op de markt
• Toegewezen budgetten
• Productieschema's en deadlines

Attitude:
• Nauwkeurigheid
• Respect voor het ontwerp van de productie
• Kosteneffectiviteit

Autonomie:
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Management (Logistiek)

Onafhankelijk

Zie ook:
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70520001 De opslag en het vervoer beheren

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Beheren van opslag en vervoer op de scène of in magazijn

Vakgebied: Management (Logistiek)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Vervoer beheren

Vaardigheden:
• Communiceren met verschillende afdelingen
• Toezicht houden op vervoer
• Werken volgens het vervoersplan
• Controleren of het werk wordt gedaan zoals gepland
• Oplossen van problemen met betrekking tot de benodigde apparatuur en de opslagruimte

Kennis:
• Opslagsystemen en -procedures
• Magazijn
• Beperkingen transport
• Specifieke behoeften en / of beperkingen van het transport
• Specifieke behoeften voor transportvolgorde
• Specifieke behoeften voor opslagvolgorde

Attitude:
• Problemen oplossend

Autonomie:

Beheer opslag

Vaardigheden:
• Communiceren met verschillende afdelingen
• Toezicht houden op opslag
• Werken volgens het opslagplan
• Controleren of het werk wordt gedaan zoals gepland
• Oplossen van problemen met betrekking tot de benodigde apparatuur en opslagruimte

Kennis:
• Opslagsystemen en -procedures
• Magazijn
• Beperkingen magazijn
• Specifieke behoeften en / of beperkingen van de opslag
• Specifieke behoeften voor opslagvolgorde

Attitude:
• Probleemoplossend

Autonomie:
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70521001 Logistieke behoeften analyseren

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Het analyseren van de behoeften voor het geheel van de verschillende diensten op het
niveau van de organisatie

Vakgebied: Management (Logistiek)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Logistieke behoeften analyseren

Vaardigheden:
• Informatie uit verschillende afdelingen verzamelen
• Communiceren met verschillende afdelingen en / of producties
• Analyseren en registreren van verzamelde informatie
• Schatten van de hoeveelheid en het volume
• Termijnen vastleggen
• Communiceren met vervoer en opslagdiensten

Kennis:
• Het opslag en / of transportsysteem
• De opslag en / of transportzone
• De beperkingen van opslag en / of transport
• Specifieke behoeften en / of beperkingen van de benodigde apparatuur
• Specifieke behoeften voor de volgorde van het transport
• Wet- en regelgeving manuele behandeling

Attitude:
• Efficiënt
• Aandacht voor detail

Autonomie:
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70521002 Opslag plannen

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Plannen van de opslag op de scène of in opslagruimte

Vakgebied: Management (Logistiek)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Opslag plannen op de scène of in opslagruimte

Vaardigheden:
• Communiceren met verschillende afdelingen en / of producties
• Benodigde ruimte voor opslag inschatten
• Volgorde van de opslag plannen
• Opslagplaatsen voor verschillende behoeften toewijzen
• Communiceren met de mensen die betrokken zijn bij opslag
• Zorgen voor voldoende middelen voor de behandeling van op te slagen goederen

Kennis:
• Opslagsystemen en -procedures
• Opslagruimte
• Opslagbeperkingen
• Specifieke behoeften en / of beperkingen van de opslag
• Specifieke behoeften voor volgorde opslag

Attitude:
• Probleemoplossend

Autonomie:
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70521003 Het vervoer plannen

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Het vervoer voor verschillende afdelingen plannen om op de meest efficiënte wijze
apparatuur en materialen te transporteren

Vakgebied: Management (Logistiek)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Het vervoer plannen

Vaardigheden:
• Communiceren met verschillende afdelingen
• Communiceren met verschillende producties
• Volgorde vervoer van de apparatuur plannen
• Hoeveelheid en volume berekenen
• Communiceren met transportafdeling
• Communiceren met transportbedrijven
• Vervoersmiddelen voor verschillende noden toewijzen

Kennis:
• Specifieke behoeften en / of beperkingen van de goederen
• Specifieke behoeften voor volgorde van opslag en vervoer in verband met eisen van de

organisatie
• Logistiek en procedures voor vervoer
• Specificaties en beperkingen van de vervoersystemen
• Transportregelgeving

Attitude:
• Probleemoplossend
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Management (Human resources)

Onafhankelijk
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70540006 Maken en ontwikkelen van een organisatiestructuur

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Maken en ontwikkelen van de organisatorische structuur van een groep mensen om aan de
missie van de organisatie te voldoen

Vakgebied: Management (Human resources)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Maken en ontwikkelen van de organisatiestructuur

Vaardigheden:
• De benodigde organisatiestructuur definiëren
• De benodigde acties definiëren om aan de doelstellingen van de organisaties te voldoen
• Evalueren hoe bestaande structuren en systemen kunnen verbeterd worden
• Ontwikkelen van verschillende opties voor structuren
• Acties uitvoeren om aan de doelstellingen te voldoen
• Ervoor zorgen dat geschikt personeel wordt aangeworven
• Het ontwikkelingsproces van de organisatie leiden in complexe veranderende omgeving
• Zorgen voor een goede motivatie en een goede werksfeer

Kennis:
• Acties in relatie tot organisaties binnen de podiumkunsten
• Verschillende beroepen
• Leiderschap methodes
• Manieren van motiveren

Attitude:

Autonomie:
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Management (Welzijn)

Onafhankelijk
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70550002 Veiligheid en gezondheid bevorderen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk

Vakgebied: Management (welzijn)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Veiligheid en gezondheid bevorderen

Vaardigheden:
• Mensen duidelijk en nauwkeurig inlichten over de veiligheidsprocedures
• Mensen zeggen aan wie zij verslag moeten uitbrengen over de veiligheidsrisico's
• Mensen zeggen wat ze moeten doen indien ze veiligheidsrisico's vaststellen
• Ervoor zorgen dat mensen de veiligheidsprocedures op de werkplek volgen
• Veiligheidsrisico's vaststellen en maatregelen nemen om risico's te minimaliseren en

bescherming te maximaliseren
• Mogelijkheden voor het personeel creëren om over veiligheid te leren
• Bevorderen van het veiligheidsbewustzijn met behulp van verschillende methodes

Kennis:
• De procedures van de organisatie voor het omgaan met veiligheid
• Plaatsen waar extern advies en hulp te verkrijgen is
• Herkenning veiligheidsrisico's
• Omgaan met veiligheidsrisico's
• Communicatie
• Marketingtechnieken

Attitude:
• proactief
• positief

Autonomie:
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70550003 Toezicht houden op veiligheid en gezondheid op het werk

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Het toezicht houden op en het beheren van het welzijn van het personeel

Vakgebied: Management (welzijn)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Ontwikkelen en beheren van het welzijn van het personeel

Vaardigheden:
• Leiden en beheren van de veiligheids- en gezondheidswerk
• De regelgeving in praktijk brengen als onderdeel van de normale werkzaamheden
• Veiligere werksystemen ontwikkelen
• Nieuwe medewerkers introduceren
• Leiding geven aan anderen
• Feedback geven over de veiligheidsprestaties aan de directie
• Opleidingsprogramma's voor de veiligheid ontwikkelen
• Passende maatregelen nemen in een noodsituatie
• Het personeel begeleiden in veiligheidskwesties
• Tijd maken om anderen te ondersteunen

Kennis:
• Kennis van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en instructies
• Inductieprocedures
• Maatregelen voor noodsituaties
• Veilig gebruik van gevaarlijke stoffen
• Methodes voor ongevallenregistratie
• Methodes voor effectieve ondersteuning
• Stressmanagement

Attitude:

Autonomie:
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70550006 Veiligheid en gezondheid van het publiek

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Het beheren van de publieksveiligheid en risicoscenario’s

Vakgebied: Management (welzijn)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Het beheren van de veiligheid van het publiek

Vaardigheden:
• De gevolgen van special effects op een publiek evalueren
• Het publiek begeleiden bij een noodsituatie
• Omgaan met conflicten
• Relevante informatie over veiligheid bijhouden
• Omgaan met noodsituaties
• Omgaan met het publiek
• Personen met functiebeperkingen assisteren
• Zorgen dat nooduitgangen vrij en bruikbaar zijn

Kennis:
• Toegestane geluidsniveaus
• Evacuatie en noodprocedures
• Kennisgeving van gebruik stroboscoop
• Methodes om personen met functiebeperkingen assisteren
• Reactie van het publiek op noodsituaties
• Eerste hulp
• Contactgegevens voor hulpdiensten
• Brandbestrijdingsapparatuur

Attitude:
• Rustig
• Gezaghebbend

Autonomie:
• Besluiten nemen binnen eigen bevoegdheid
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70550008 Implementeren van veilige werkmethodes

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Implementeren van veilige werkmethodes op het werk

Vakgebied: Management (welzijn)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Implementeren van veilige werkmethodes

Vaardigheden:
• Plannen maken voor de bescherming en de veiligheid van de werkplek en het milieu
• Apparatuur veilig gebruiken
• Ervoor zorgen dat medewerkers werken binnen de organisatorische procedures
• Installeren, onderhouden en verwijderen van de tijdelijke beschermings- en

veiligheidsvoorzieningen op de werkplek
• Relevante materialen, onderdelen en uitrusting selecteren

Kennis:
• Kennis van de beste praktijken voor uw vakgebied
• De geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Afsluitingen en tijdelijke structuren
• Informatie en regelgeving voor gebouwen.
• Correcte verwijdering van afvalstoffen

Attitude:
•  Persoonlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid op de werkplek
•  Naleving van waarschuwing/veiligheidsborden
•  Alert blijven
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70551001 Plannen van veiligheid en gezondheid

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Plannen van procedures voor het verbeteren van veiligheid en gezondheid op het werk

Vakgebied: Management (welzijn)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Plannen van veiligheid en gezondheid

Vaardigheden:
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid uitschrijven
• Effectieve instructies en procedures schrijven
• Zorgen voor de naleving van regelgeving
• Invoeren van het veiligheidsbeleid
• Bewaken van het veiligheidsbeleid
• Uitvoeren van een effectief veiligheidsherzieningen
• Doelstellingen opstellen
• Relevante opleiding voor veilig werken plannen
• Beoordelen van behoefte aan veiligheids- en gezondheidstraining

Kennis:
• Methodes van veiligheids- en gezondheidsmanagement
• Wetgeving
• Juridische verantwoordelijkheden
• Verantwoordelijkheden binnen uw functie
• Vaak gebruikte werkmethodes
• Communicatiekanalen

Attitude:
• Bewust zijn van gevaren op de werkplek

Autonomie:
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70551002 Risico-evaluatie schrijven

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Identificeren en schrijven van risico-evaluatie

Vakgebied: Management (welzijn)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Risico-evaluatie schrijven

Vaardigheden:
• Herzien van de huidige risico-evaluaties en updaten indien nodig
• Risico-evaluaties schrijven volgens de organisatorische procedures
• Ervoor zorgen dat de middelen, nodig voor het schrijven van risico-evaluatie, beschikbaar zijn
• Risico’s rapporteren aan de juiste mensen in een overeengekomen formaat
• Aanbevelingen geven voor het minimaliseren van risico’s
• Voldoen aan de wettelijke eisen
• Bevestigen dat aan de industrienormen wordt voldaan
• Alert blijven voor gevaren
• Gevaren noteren in overeenstemming met de organisatorische procedures
• Nieuwe risico's die voortvloeien uit wijzigingen in de werkmethodes nauwkeurig bepalen
• Ervoor zorgen dat nieuwe risico's gedocumenteerd zijn

Kennis:
• Doel, juridische gevolgen en het belang van het schrijven van risico-evaluaties
• Methodes voor het identificeren van risico’s
• Relevante documentatie
• Organisatorische procedures
• Soort gevaren die de meeste kans maken om schade te veroorzaken
• Methodes van vermindering van het risico
• Effectieve communicatiemethodes
• Veiligheids- en gezondheidsrisico’s in podiumkunsten

Attitude:
• Bewust zijn van gevaren op de werkplek
• Proactief
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70551003 Veilige werkprocedures beheren

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Ervoor zorgen dat alle maatregelen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van
werknemers worden uitgevoerd. Veilig werken moet worden gezien in haar breedste vorm, met
inbegrip van de mogelijke milieuaspecten van het werk.

Vakgebied: Management (welzijn)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Risico-evaluatie beheren

Vaardigheden:
• Ervoor zorgen dat medewerkers bekwaam zijn voor het schrijven van risico-evaluatie
• Ervoor zorgen dat de middelen die nodig zijn voor risico-evaluatie beschikbaar zijn
• Zorgen voor effectieve procedures voor het uitvoeren van risico-evaluatie
• Ervoor zorgen dat risico-evaluaties actueel en up-to-date zijn
• De naleving van wettelijke voorschriften controleren
• Bevestigen dat aan de industrienormen wordt voldaan
• Ervoor zorgen dat deskundige hulp en begeleiding beschikbaar is indien nodig

Kennis:
• Methodes van het schrijven van risico-evaluatie
• Effectieve communicatiemethodes
• Veiligheids- en gezondheidsrisico’s in podiumkunsten
• Wettelijke eisen
• Industrienormen
• Doel en belang van het uitvoeren van risico-evaluaties
• Methodes van vermindering van het risico

Attitude:
• Persoonlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid op de werkplek
• Alert blijven

Beheer veiligheidsprocedures

Vaardigheden:
• Systemen invoeren om ervoor te zorgen de medewerkers bekwaam zijn hun werk veilig uit te

voeren
• Ervoor zorgen dat de controle op de maatregelen van de risico-evaluatie worden gehandhaafd
• Ervoor zorgen dat de vereiste bescherming voor de werkplaats beschikbaar is
• Ervoor zorgen dat effectieve instructies en procedures beschikbaar zijn
• Ervoor zorgen dat noodzakelijke budgetten beschikbaar zijn

Kennis:
• Kennis van de beste praktijken voor uw vakgebied
• Verplichte beschermingsmiddelen
• Informatie en regelgeving voor gebouwenbeheer.
• Methodes voor het schrijven van veiligheidsprocedures
• Reglement inzake de verwijdering van afvalstoffen
• Relevante wetgeving
• Methodes voor het identificeren van risico’s
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Follow-up van veiligheidsacties

Vaardigheden:
• Gemelde risico’s onmiddellijk behandelen
• Ondersteunen en motiveren van mensen in hun veiligheids- en gezondheidsacties
• Prioriteiten stellen voor verdere opvolging van geïdentificeerde risico's
• Ervoor zorgen dat er actie wordt ondernomen als gevolg van een ongevalrapport
• Aanbevelingen geven voor het minimaliseren van risico’s
• Alert blijven voor gevaren

Kennis:
• Methodes voor het melden van ongevallen
• Motivatiemethodes
• Soort gevaren die de meeste kans maken om schade te veroorzaken
• Methodes voor het minimaliseren van risico's
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Management (Welzijn)

Uitvoeren van de voorstelling
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70554001 Handhaven van veiligheid en gezondheid tijdens een optreden

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Handhaven van veiligheid en gezondheid tijdens een optreden

Vakgebied: Management (welzijn)

Plaats in het proces: Uitvoeren van de voorstelling

Elementen:

Risico's tijdens een optreden beheren

Vaardigheden:
• Veiligheidsnormen handhaven
• Begrijpen van productie-eisen in relatie met risico’s
• Problemen oplossen onder stress
• Personeel briefen over hun verantwoordelijkheden
• Ervoor zorgen dat pre show controles worden uitgevoerd

Kennis:
• Verschillende technieken en hun veilig gebruik
• De procedures van het bedrijf
• Evacuatieprocedures

Attitude:
• Alertheid
• Bewust zijn van de risico's van routine-werk
• Bewust zijn van gevaren

Autonomie:
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Management (Financieel)

Onafhankelijk



TTT-LPT project - Management Competence units

95

70560008 Begroting updaten

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Een bepaald budget met de meest recente en correcte informatie updaten om te kunnen
reageren op veranderingen en om de gestelde doelen te kunnen bereiken binnen de gegeven context.

Vakgebied: Management (financieel)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Begroting up to date houden

Vaardigheden:
• Accurate en gedetailleerde informatie over uitgaven verzamelen
• Bewaken van uitgaven tegenover het gegeven budget
• Verzamelen van accurate en gedetailleerde informatie over de geplande veranderingen
• Begroting updaten volgens de gewijzigde behoeften en de beschikbare budget
• Kosten aan andere uitgavenrubrieken toewijzen om veranderingen weer te geven
• Verslag geven van huidige situatie aan verantwoordelijken

Kennis:
• Methodes voor budgettering
• Soorten uitgavenposten en de begrotingniveaus (beschikbaar budget)
• Financiële systemen en procedures van de organisatie
• Rapportering
• Documentatiemethodes

Attitude:

Autonomie:
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Management (Financieel)

Plannen van de voorstelling
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70561001 Begroting voorbereiden

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Opstellen van een begroting die de geplande uitgaven en inkomsten op een begrijpelijke
manier, aangepast aan de organisatorische structuur en procedures, weerspiegelt

Vakgebied: Management (financieel)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Begroting voorbereiden

Vaardigheden:
• Accurate en gedetailleerde informatie over de uitgavenrubrieken verzamelen
• De kosten die nodig zijn voor het personeel inclusief back-up identificeren
• De kosten die nodig zijn voor de nodige middelen identificeren
• Het beschikbare budget identificeren
• Onvoorziene uitgaven budgetteren
• Toewijzen kosten aan uitgavenrubrieken
• De begroting bespreken met verantwoordelijken
• De begroting bevestigen aan verantwoordelijken

Kennis:
• Methodes voor budgettering
• Soorten uitgavenposten en de begrotingniveaus
• Financiële systemen en procedures van de organisatie

Attitude:

Autonomie:



TTT-LPT project - Management Competence units

98

Management (Opleiding and ontwikkeling)

Onafhankelijk
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70570001 Beoordelen van opleidingsbehoeften

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Overzicht van vereiste vaardigheden en kennis en analyse van de behoeften aan
bijkomende opleiding van het personeel

Vakgebied: Management (opleiding en ontwikkeling)

Plaats in het proces: Planning

Elementen:

Bekwaamheidsvereisten oplijsten

Vaardigheden:
• Analyseren van de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de verschillende taken
• Een gedetailleerde beschrijving maken van de taken die nodig zijn op het werk
• Ervoor zorgen dat de lijst van de beschrijvingen duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is
• Ervoor zorgen dat de lijst up-to-date is
• De beschrijvingen met de juiste mensen controleren

Kennis:
• Methodes voor het analyseren van bevoegdheid
• Cultuur en praktijk van de sector

Attitude:
• Objectief

Autonomie:

Beoordelen van opleidingsbehoeften

Vaardigheden:
• Controleren of de medewerkers begrijpen welke vaardigheden nodig zijn voor het werk
• Bewaken van de zelfevaluatie van het personeel
• De zelfevaluatie vergelijken met de lijst van bekwaamheidsomschrijvingen met elk lid van het

personeel
• Analyseren van alle bewijzen van verworven competenties en vaardigheden geleerd op de

werkvloer
• Met de stafmedewerkers bespreken welke taken zullen beoordeeld worden
• Bespreken welke verdere scholing of ontwikkeling medewerkers nodig hebben voor de

voltooiing van het beoordelingsproces.

Kennis:
• Evaluatiemethodes
• Technische kennis
• Benodigde competenties
• Praktijk van de sector

Attitude:
• Objectief

Autonomie:
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70570002 Plannen en organiseren van een opleiding

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Een ontwikkelingsplan voorzien en de opleiding van het personeel begeleiden

Vakgebied: Management (opleiding en ontwikkeling)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Een geschreven ontwikkelingsplan voorzien

Vaardigheden:
• Analyseren van de competenties die nodig zijn voor elk lid van het personeel
• Ervoor zorgen dat de opleidingsbehoeften de wettelijke eisen weerspiegelen
• Prioriteit toekennen aan de volgorde van de vereiste competenties
• Leermogelijkheden onderzoeken
• Opleidingsprogramma's onderzoeken
• Controleren of de inhoud van een cursus relevant is
• Controleren of er opleidingsmogelijkheden zijn in de werkomgeving
• Training in het geheel van het werk integreren
• De opleidingsmethode kiezen
• Ervoor zorgen dat de doelstellingen duidelijk en haalbaar zijn
• Een schriftelijke gedetailleerde planning van opleiding en werk maken
• Regelmatig controleren dat leerresultaten overeen komen met de planning

Kennis:
• De werkomgeving
• Vereiste competenties van het personeel
• Presentatie van ideeën en plannen
• Methodes voor het leveren van opleiding
• Leerresultaten

Attitude:
• Ondersteunend

Autonomie:
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Training begeleiden

Vaardigheden:
• Identificeren individuele leerstijlen
• Coachen op een wijze en met een snelheid aangepast aan elk individu
• Regelmatig controleren dat lerenden vorderingen maken
• Stagiairs adviseren
• Lerenden positieve feedback geven
• Identificeren wat het leren hindert en dit evalueren met de lerenden

Kennis:
• Kennis van de werkomgeving
• Presentatie van ideeën en plannen
• Begeleidingsmethodes
• Leerresultaten
• Methodes voor het geven van feedback

Attitude:
• Ondersteunend

Autonomie:
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70570003 Organiseren van beoordeling

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Het organiseren van de evaluatieprocedure van het personeel

Vakgebied: Management (opleiding en ontwikkeling)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Organiseren van beoordeling

Vaardigheden:
• Evaluatieplanning herzien en bepalen hoe werkzaamheden kunnen beoordeeld worden
• Met medewerkers bespreken op welke manier elke taak zal geëvalueerd worden
• Met de medewerkers de volgorde van de taken die moeten geëvalueerd worden bespreken
• Medewerkers raad geven over hoe ze passend bewijs kunnen verzamelen voor de evaluatie
• Betrokkenen van de evaluatieprocedure identificeren
• Ervoor zorgen dat de werkplaats geschikt is voor de evaluatiedoeleinden
• Juiste omstandigheden voorbereiden voor de evaluatie
• Afspraken maken met de mensen die betrokken zijn bij de evaluatie
• Anderen die niet betrokken zijn bij het beoordelingsproces op de hoogte houden
• De evaluatieprocedure documenteren

Kennis:
• Evaluatiemethodes
• Beperkingen van gesimuleerde beoordeling
• Methodes voor het geven van ondersteuning
• Beoordelingsdocumentatie

Attitude:
• Positieve benadering

Autonomie:
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70570004 Opleiding opvolgen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Opvolgen, controleren en verslag uitbrengen over opleidingsprocedures

Vakgebied: Management (opleiding en ontwikkeling)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Opleiding opvolgen

Vaardigheden:
• Ervoor zorgen dat de lerenden de doelstellingen van de opleiding begrijpen
• Ervoor zorgen dat bij het plannen van de opleiding rekening gehouden wordt met de werkdruk

en werktijden
• Ervoor zorgen dat de opleiding waar mogelijk wordt geïntegreerd in de normale werkwijze
• Regelmatig controleren dat lerenden vorderingen maken
• Controleren dat de inhoud van de opleiding van toepassing en relevant is
• Prestaties van de lesgevers tijdens de opleiding evalueren
• Feedback geven aan lesgevers
• Lesgevers adviseren
• Verslag uitbrengen van het resultaat van de opleiding aan de betrokkenen

Kennis:
• Leerresultaten
• Relevantie van de opleiding voor de praktijk
• Effectieve en objectieve methodes om stagiairs op te volgen
• Verschillende leermethodes
• Opleiding en werkschema's

Attitude:
• Objectief

Autonomie:
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70570005 Training evalueren

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Leerresultaten evalueren en feedback geven aan trainers en lerenden

Vakgebied: Management (Opleiding en ontwikkeling)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Leerresultaten evalueren

Vaardigheden:
• Analyseren van leervooruitgang t.o.v. ontwikkelingsplan
• Analyseren van leerbewijs
• De feedback van lerenden op het leerproces in overweging nemen
• Ervoor zorgen dat het leerproces gedocumenteerd is
• Het ontwikkelingsplan van de lerenden up-to-date houden

Kennis:
• Evaluatiemethodes
• Ontwikkelingsnoden van personeel
• Kwaliteitscontrole
• Types portfolio’s
• Methodes voor portfolio ontwikkeling

Attitude:
• Objectief

Autonomie:

Feedback geven

Vaardigheden:
• Feedback geven aan trainers op de juiste plaats en het juiste moment
• Feedback geven aan lerenden op de juiste plaats en het juiste moment
• Duidelijke en constructieve feedback geven
• De prestatieverbetering begeleiden indien noodzakelijk
• Lerenden ondersteunen

Kennis:
• Evaluatiemethodes
• Ontwikkelingsnoden van personeel
• Methodes voor ondersteunen van lerenden
• Kwaliteitscontrole

Attitude:
• Objectief
• Ondersteunend naar Levens Lang Leren

Autonomie:
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70570006 Beoordeling opvolgen

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Controle op het evaluatieproces in de werkplaats of onderwijsomgeving

Vakgebied: Management (opleiding en ontwikkeling)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Opvolgen van beoordeling

Vaardigheden:
• Zorgen dat de kandidaat de beoordelingscriteria begrijpt
• Zorgen dat de kandidaat de resultaten van de beoordeling begrijpt
• Ervoor zorgen dat het voorgelegde bewijsmateriaal aan de vereiste normen voldoet
• Verzekeren dat het bewijsmateriaal afkomstig is van het eigen werk van de kandidaten
• Zo spoedig mogelijk na de evaluatie de kandidaten duidelijke en nuttige feedback geven over

hun prestaties
• De verslagen van de beoordeling veilig bewaren

Kennis:
• De werkcultuur en de praktijken van de industrie / sector
• Evaluatieproces
• Evaluatiemethodes en documentatie

Attitude:
• Ondersteunend

Autonomie:
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Management (Kwaliteit)

Onafhankelijk
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70580001 Bewaken van de kwaliteit van de technische middelen

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Toezicht houden op de kwaliteit van de technische middelen zodat aan de productie-eisen
voldaan wordt

Vakgebied: Management (Technische middelen)

Plaats in het proces: Onafhankelijk van het proces

Elementen:

Bewaken van de kwaliteit van de technische middelen

Vaardigheden:
• De relevante mensen raadplegen om de benodigde middelen te identificeren
• Zorgen voor de vereiste middelen uit scripts, tekeningen, plannen en ontwerpen
• Technische middelen vergelijken met vastgestelde productie-eisen
• Zorgen dat de prijs-kwaliteitverhouding, samenhang, kwaliteit en continuïteit van de

leveringen
• Zorgen dat de leveranciers zich aan de specificaties houden
• De specificaties en de functionaliteit van de geleverde middelen controleren
• Gebruikers  feedback mogelijkheid geven over de technische kwaliteit en hoe die kan worden

verbeterd
• Technische middelen regelmatig controleren en vergelijken met artistiek concept en de

technische eisen

Kennis:
• Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende technische afdelingen
• De organisatorische en juridische beperkingen en voorschriften
• Eigen voorraad van technische middelen
• Verhuur apparatuur
• Specificaties en functionaliteit onder normale omstandigheden
• Specificaties en functionaliteit onder specifieke omstandigheden
• Praktische knelpunten van verschillende technische diensten

Attitude:
• Proactief
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Management (Freelance werk)

Onafhankelijk
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70900001 Jezelf aanprijzen en verkopen als freelancer

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Aanprijzen van de eigen vaardigheden en kennis op de freelance markt

Vakgebied: Management (freelance werk)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Eigen vaardigheden aanprijzen

Vaardigheden:
• Persoonlijke netwerken uitbouwen
• Netwerken met collega's en organisaties uit het vakgebied
• Contacten met potentiële werkgevers en klanten maken, opvolgen en onderhouden
• De eigen vaardigheden en kennis aanprijzen door reclame, pers, tentoonstellingen,

webpagina en visitekaartjes
• Onafhankelijk werkgelegenheid zoeken
• Portfoliopresentaties gebruiken om uw bekendheid te maximaliseren

Kennis:
• Promotiemethodes
• Inzicht en focus bij marketing
• Overige organisatieculturen en manieren van werken

Attitude:

Autonomie:

Diensten verkopen

Vaardigheden:
• Valide en betrouwbare marktinformatie verzamelen uit beschikbare bronnen
• De huidige trends en ontwikkelingen identificeren die van invloed kunnen zijn op de vraag

naar diensten
• Analyseren van de voordelen en beperkingen van verschillende promotiemethodes
• Nauwkeurige informatie communiceren
• Persoonlijk portfolio presenteren

Kennis:
• Promotiemethodes
• Technieken marktonderzoek
• De markt voor ontwerpen / ontwerpdiensten

Attitude:
• Proactief

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor eigen werk
• Verantwoordelijk voor kwaliteit
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70900002 Werk als freelancer plannen

Niveau: 4

Status: Akkoord

Context: Werk als freelancer plannen en inplannen

Vakgebied: Management (freelance werk)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Werk plannen en inplannen

Vaardigheden:
• Werk tussen verschillende producties plannen
• Werk in producties plannen
• Samenwerking met anderen die werkzaam zijn in het project plannen
• Tijd ramen voor verschillende engagementen
• Werktijd voor verschillende taken plannen
• Rekening houden met onvoorziene gebeurtenissen
• Resultaten afleveren binnen de deadlines

Kennis:
• planningsmethodes
• Methodes voor het maken van uurstaten

Attitude:

Autonomie:
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70900004 Eigen bedrijf beheren

Niveau: 5

Status: Akkoord

Context: Het beheren van uw eigen bedrijf als freelancer

Vakgebied: Management (freelance werk)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Eigen bedrijf beheren

Vaardigheden:
• Administratieve systemen opstellen voor bestellingen, facturatie, archivering en aanmaningen
• Rekeningen bijhouden dwz boekhouding, inkomsten, uitgaven en cash flow
• Contacten met potentiële werkgevers leggen, opvolgen en onderhouden
• Interpersoonlijke vaardigheden
• Persoonlijke netwerken uitbouwen
• Uw bedrijf promoten
• Rekening houden met de kosten voor de ontwikkeling van het bedrijf
• Vooruit plannen om de workflow te garanderen in termen van het vereiste inkomen,

beschikbare tijd en de nodige resultaten
• Resultaten afleveren die voldoen aan de afgesproken beperkingen, kwaliteitsparameters en

termijnen
• Alle documenten zoals contracten veilig bewaren

Kennis:
• Beroepsethiek en -praktijken
• Budgettering van de middelen en overheadkosten
• Wetgeving van invloed op uw bedrijf
• Verzekeringen
• Promotiemethodes

Attitude:
• tactvol
• Open-minded

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor eigen werk
•  Verantwoordelijk voor kwaliteit
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70900005 Potentiële projecten onderzoeken

Niveau: 6

Status: Akkoord

Context: Het opzoeken van informatie en ideeën om projectvoorstellen te ontwerpen

Vakgebied: Management (Freelance)

Plaats in het proces: Onafhankelijk

Elementen:

Informatie onderzoeken voor het indienen van voorstellen

Vaardigheden:
• Potentiële markten onderzoeken
• Eisen van klanten identificeren en verduidelijken
• Onderzoeken nieuwe ideeën
• Evalueren ideeën
• Evalueren projecten
• Verzamelen en identificeren van alle informatie nodig om voorstellen uit te werken
• Nauwkeurige informatie communiceren
• Een projectportfolio maken

Kennis:
• Onderzoeksmethodes
• Inzicht in uw potentiële markt
• Promotiemethodes

Attitude:
• Proactief
• Aandacht voor detail
• Respect voor nieuwe ideeën

Autonomie:
• Verantwoordelijk voor eigen werk
• Verantwoordelijk voor kwaliteit
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